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 /לדתהו סותח 3355 77% הריסב ל

 סיבשחמב רתויב ןימאה יעוצקימה ערימה .1

 הנכותו הרמוח תשיכר לע תוחנה .2

 סניח סוריו יטנא ןוסיחו רזע תונכות ,1

 סיטקסיד לוהינ - תינוגריא 6 םילילמת דבעמ - דרוויריא 6 טקסיד ףרוצמ תילארשיה הרודהמה 26 א/40421א8/ לש הז ןויליגל

 טסקט רוזחיא - סקדיריא 6 הנכות תנגה - קוליריא 6. תרבח לש ,יוטיחו יוליג ללוכ ,האלמ סוריוו-יטנא תנכות ללוכה םניח

 הצופת תומישר - ליימיריא 6 עדימ תחטבא - קולמוק % םתוא תלסחמו םיסוריוו לש תויצטומ 3000-כ ההזמה ,סיריא

 .תוליעיב
 ! ףסונ סונוב

 תרגסמב סינושארה םימתוחה 0

 סיצבק ללוכ,סוריו-יטנא קרוס םניחב ולבקי עצבמה

 .ק:] תרבח תובידאב ,םיסוחד

 דחוימה המיתחה ספוט תא חלש עצבמב תופתתשהל

 ונדרשמל עיגהל םיספטה לע !דימ (49 דומע ירחא עיפומ)

 .20.6.93-המ רחואי אל

 תילארשיה הרודהמה / 26 א14621אמ לע םתוחה לכ

 תנכותל םניח ןוכדיע לבקי עצבמה תרגסמב

 !סוריו-יטנאה

 לולכי אוהו 1993 רבוטקוא / רבמטפסב ץפוי ןוכדיעה

 סוריו-יטנאה תנכות לש רתויב תינכדעה הסריגה תא

 .זא הנימז הייהתש סיריא לש
 חוו םסודו 0

 הנוש וניא עצבמה תרגסמב המיתחה ריחמ !בל םיש 0 !דחוימ סונוב

 :לןנמה לש עובקה ריחמהמ החנהל יאכז עצבמה תרגסמב יונמ לע םתוחה לכ

 ;תונויליג 25-ל חיש 222 ;תונויליג 10-ל חייש 8 10% רועשב

 .סניח לבקמ התא ןוכדיעה תא םיבשחמב ןיבמש ימל :םיאבה סיריא ירצומ לע

 ו

 עדילא
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 1993 יאמ לארשי 6

 ךוניתב םיבשחמ

 םירבדמ סלוכש אשונ אוה ךוניחב םיבשחמ םג ,ריוואה גזמ ומ
 רבעמ .ןודינב יתועמשמ רבד םוש השוע אל דחא ףאו וב
 דיתעה רודל םיבשחמ תלכשה לש תוינויחה לע תואשילקל

 עדימ תוכרעמ זכורמ סלועב דדומתהל םיריעצה לש הנכהה ,(דובא רבכ הווהה)
 איה ילואו - תילקיזומה םתרשכה אשונב רפסה תיב השועש המ לע הלוע הניא
 .אשונל םיחמומ םירומ םיריבעמ הקיזומה ירועיש תא ןכש ,ךכמ התוחפ וליפא

 עונמל ןויסנל המוד ךכמ םלעתהל ןויסנ
 הנעטב ,רפסה תיבל םיספדומ םירפס לש הסינכ

 לש תיתוברתה תרוסמה תא םיסרוה סה יכ
 תרצונש תיתרבחה המקירהו די יבתכ תקתעה

 .רפס ותואמ םיארוק םידימלת 40 רשאכ

 ןיבו םייתוברת םינכת ןיב הנחבהה שוטשיט לע דימ וקעדזיש הלא ויהי ,ןבומכ
 תיב .םיישומיש םילכ םה םיבשחמ ,יתוברתיי וז הקיזומ .םייטקרפ סירישכמ
 אנדס אלו יייתוברתיי דסומ אוה ,תיביאנ-תיטסילאידיא הסיפתב תוחפל ,רפסה
 .םייטקרפ םירושיכל

 רפסה יתב דבלמ .ורבישמ םולחה קוחרכ ךכמ הקוחר ,ןבומכ ,תואיצמה
 ,תדה תוברת לש םיאשונל תידעלב טעמכ םישדקומ ןמזהו שגדה םהב ,םיידרחה
 אשונב םינד ןובשח ירועיש .םיישעמ םילכ תיינקהל תושדקומ התיכה תועש בור
 ץוציק עיצהל זעי אל דחא ףא ךא ,תתחופו תכלוה ותובישחש ,רוהט יטקרפ
 רשק םהל תונקהל ןויסנ ךותמ אל םיריעצה תא םידמלמ ונחנא תילגנא .םהב
 תרושקת םהל רשפאל ידכ אלא ,וז הפשב ןורטאיתהו תורפסה םע יעצמא יתלב
 יםיילאירייה תועוצקמה לכ יבגל ליינכ .סלועב םירחא םישנא סע תיטקרפ
 איה םיאקיטמתמה יניעבש ,הקיטמתמ וליפא .ייםייתרבחייה םיאשונה תיברמו
 הנשגפת העש הויאביי אוצמל ידכ ןוכיתה רפסה תיבב תשמשמ ,הרוהט תונמוא
 ,"םימי 4-ב רופחל םילעופ 3 וקיפסי תורוב המכייו ייתובכרה

 תולוכי תיינקהב דקמתי רפסה תיבש םיניינועמ היסולכואהמ זוחא 80-כ
 בור ,ןכאו - חנזוי אל ישעמה ביכרמהש םיצור םירתונה זוחא 20 םג .תויטקרפ
 אל תכרעמהש ,איה היעבה .םיישעמ םיאשונל שדקומ תידומילה תכרעמה ןמז
 לש דיקפתה סה םייזכרמה םייונישה .ישעמה סלועב םייונישה םע הנכדעתה
 .רחמ תילבולג תרושקת סע םיבשחמ לש בולישהו סויכ םיבשחמ

 ,רפסה תיבל םיטפדומ םירפס לש הסינכ עונמל ןויסנל המוד ךכמ םלעתהל ןויסנ

 המקירהו די יבתכ תקתעה לש תיתוברתה תרוסמה תא םיסרוה סה יכ הנעטב

 תיבב ונל שי םויה .רפס ותואמ םיארוק םידימלת 40 רשאכ תרצונש תיתרבחה

 ליגרת ,ללכ ךרדב ,םה תיבה ירועישו םידימלת 40 לכל דחא בשחמ רפסה

 .הקתעהב

 תיתוברת הביבסכ םיבשחמ

 תועמשמב יתנד םדוק רמאמב

 יתעדל ,יתארה .הנכותה לש תיתוברתה

 יתוברת רצומ איה הנכות יכ ,תוחפל

 תילסרבינוא הנכות רוציב תולשחנו

 אוה רפסה תיב לש דיקפתה .יתוברת רעפב הרוקמ

 םיניכמש הלאל לארשי ידימלת ןיב הזכ רעפ עונמל

 םשל .ויקוטו זירפ ,ןודנול ,קרוי וינב דיתעל םמצע תא

 תבשחוממ דומיל תרגסמ רפסה תיבב שממל שי ךכ

 בושחימה תיתשת תא המדמה ,תילסרבינוא

 וז .שעותמה סלועב ןוגריאו דסומ לכב תשבגתמה

 אל ,תוחפל 386) םימדקתמ 6 יבשחמ לש תיתשת

 קסידו ש04 ךסמ .בידנ הרוה ידי לע םרתנש אד

 אל) תימוקמ תרושקת תשרב הרושק ,(הבוח - תישק

 רשפא .חוקל/תרש תרוצתו לבונ תשר םיחרכומ

 ,(הלוזו הטושפ קממת ך0 קממא תשרב קפתסהל

 .(תוחפל \א:ח6סשפ) תמדקתמ הלעפה תכרעמ הצירמה

 תכרעמ םג ,ישעמ-יקסיעה סלועב רבדה ןוכנש יפכ

 רשפאש רתויב השידחה תויהל הכירצ רפסה תיב

 רשאכ ,םינש 10 דועב .ןמז תדוקנ לכב שוכרל

 תובישחה ,יתימאה םלועל ואצי םויה לש םידימלתה

 לש תובישחל המוד הייהת 005 תודוקפ תרכה לש

 אל לבא ,קתרמ ירטוזא אשונ - ונימיב תיניטל תעידי

 .הייח הפש

 תתיכל בשחמה תרדחה אשונב תולוכסא יתש תומייק

 .םייסאלקה םיאשונב סירועישה ךרד ותוא ייבינגהייל הסנמ תחאה .םידומילה
 תורפס :םייסאלק תועוצקמ דומילל המרופטלפ שמשי בשחמה ,וז הטישל
 יכ תרמוא הינשה השיגה .רוטלומיסמ הקיזיפו טקסידמ ןובשח ,60-80%1-מ
 תונויליג :לוגריתו דומיל םישרודה םייפיצפס םיאשונב רושק בשחמה
 .המודכו תרושקת תוכרעמ ,הגצמ תונכות ,םילילמת ידבעמ ,םיינורטקלא
 דיקפת לעב לכ טעמכש תועמשמב םיילסרבינוא םה הלאה םיאשונה
 סויכש יפכ קוידב ,םהב תונמוימל קקדזי ,תידיתע הרבחב ינרבח-ינכט-ילכלכ
 הכ תיפוסוליפ הלאשב עירכהלמ יתנוטק .ןובשחו הביתכב תונמוימל קקזנ אוה
 .הינשה הטישה ןוויכל העיבצמ היציאוטניאה לבא ,הקימעמ
 הפי תורפס תארקל םוידמכ 65 ₪01 לע רפס ףידענ דיתעב םג ,רבד לש ופוסב
 תרבעהב הרומה לש דיקפתהו (תוידפולקיצניאו םינולימ ,תורוקמ ירפסל דוגינב)
 יכ יוצר םייטקרפה םיאשונב ,ינש דצמ .התחפ אל ישונא-יתוברתה רטמה
 ןיב רושקל םעטה המ .יתימאה סלועה תואיצמל רשפאה לככ המדת הרשכהה
 םיבשחמ ןיב אקווד םייק רשקה ץוחב רשאכ ,רפסה תיבב הירוטסיהל םיבשחמ
 .םיטפיצפס םיאשונ תואמ דועו תיפרג הקפהל ,הסדנהל ,תרושקתל ,לוהינל

 המרב .םדא חכו תיביצקת :םייתש ןה בשחוממ סלועל ךוניחה שומימב תויעבה
 ,רלוד ןוילימ 100-מ רתוי לש תללוכ תולעב הנכותו דויצ לע רבודמ תיביצקתה
 ךוניחה דרשמ ךיא תוארל ידכ רצוי ןוימד ךירצ .שולש-םייתנש ךות םינשייתמה
 בור .השק תוחפ אל היעבה םדאה חכ תמרב .הלאכ םיימונורטסא םימוכס סייגמ
 םיעדוי אל םילהנמה בור ,םיבשחמ יאשונ דמלל ורשכוה אל ונימי לש םירומה
 תעדומ ךוניחה דרשמ תרמצו הלא םיאשונב המר לע רומשלו להנל ,םיקהל ךיא
 רשאמ םייתרבח-םייתוברת-םייסאלק םיאשונב ךוניח לש תעמשמל רתוי
 תושעל ונילע ,םיבשחמ יעדויכ ,ונחנא .םיבשחמ עדוי רוד תנכה לש תויטירקל
 .ךוניחב םיבשחמל תועדומה תרבגהל לכה



 :םיידעלב םיגיצנ
 ,מ"עב המסידא
 ביבא"לת 45 הלואג 'חר
 03/510258ו :.לט
 0375102584 ..סקפ
 .םירחבומה םיקוושמה לצא גישהל

 ןמדה ןחבמב םידמוע

59 

 ,תבשחוממ היגולונכט ;02-233550 .ללכ זכרמ - הגמוא :םילשורי = :םישרומ םיציפמ
 רא :הלופע ₪ 053343206 ,8 לצרה - רא יס.יט ,053 824513 16 רידנה לאומש - םיבשחמ .*.ג ג :הינתנ = 03-9367376 ,2/3 םוריח עצבמ - לבוא :לאירא ₪
 רצנ ₪ 00-342749 ,55 אישנה - רקחמ ;06 333517 .17 אישנה - םירשחמ ןרע :הרדח = 06-959446 ,ירחסמ זכרמ

 לש תושדחה 5וווזיד7ד 0
 תואלפנ תושדח ךל תואיבמ 'ןזיטיס"
 תוטקש - טקשששש :הספדהב
 .(לביצד 43 קר) וידו רזייל ומכ טעמכ
 ...הכיס תוספדמ ,םצעב ,ןהו

 עבצ ימגד תוספדמה יתשל - עבצו

 םינווגב הספדה םירשפאמה

 דואמ .העונצ תולעבו םיביהרמ

 תעדוי 5/5 200240- תושימגו
 תופטעמו דידב ,ףיצר ריינב לפטל
 לנפ ןהיתשל .תונימאו תויחונב
 הלעפה רשפאמה יתודידי הלעפה
 .םדקומ דומיל אלל

 דע הספדה תוריהמ - םיעוציבו
 שארב תוכיס 24 ,ש"לס 0
 ,םיטנופ לש םוצע ןווגמ ,הספדהה
 (81//504 5 =0ד5) יסחי בתכ
 לרב: תונוכתהמ ןטק לח קר הזו

 הקינעמ 026% קר - םייתנשו

 תוספדמל תואלמ תוירחא תונש 2

 .הספדהה שארל םג .התרצותמ

 קר וניצר ,תעדי אל םא - ןזיטיסז
 ינפי דיגאת וניה סוחו2שא"ש ריכזהל
 םינועש ,תוספדמ רציימה ימואליבר
 רבכ םכחותמ ינורטקלא דויצ ןווגמו
 --הנש 7סימ רתוי

 0 /\62ואש יכרוע םגש אלפ אל
 םיתיעל 0חו26% תוספדמב םירחוב
 תחא המגדה ירחא .ךכ לכ תופוכת
 ...רחבת התא םג

 ילא אנט

 ילעבו הביבסה תויזי איה סוזוקפמ
 וחוקמ לע לבח אלל םלוצ יכותה .םייחה
 בשחמ תכרעמב הדבוע הנומתהו

 057 236633 ,'ב המוק .בגנה ןוינק - לסיפמא ;057 431225 .?3 תורזתסהה - ןורוז :057-279095 .67 רודלפמורט - דנלורקימ :עבש ראב ₪ 02 259220 3 'א)
 = תעדו ןונגס :הנומש תירק = 04 411038 .טסופ ק'צ - דיתע .הפיח ₪ 06 527683 2 תרש - .יס

 :תליא ₪ 06585094 ,םיקוושה זכרמ - לוק שיח :ןאש תיב יי 06 564004 ,ישישה סולואפ - הנפדש

 : ןב - הגמוא :03 299963 .87 בושרגוב - גאמ -03 664655 ,ו ןימינב תלחנ - סופמילוא :ביבא לת = 03 ?פ9134 .35 ןדריה - םיבשחמ םר :קרב ינב ₪ 03965359 ,28 לצרה - םיבשחמ יזימ :צ"לשאר ש 02 50
 ,13 רטנס זכרמ - םיבשחמ ןוכימ
 ,14 קרומרמ - טנ יס יפ ;03 298559 18 ה

 ריפש השמ םייח - םיבשחמ .ש מ :דודשא = 06 353750 .ערק רפכ - םיבשחמ דיע :הייבר'ג לא ןקאב ₪ 05257843 ,פו בולוקוס - רימל :הילצרה יי 052901247 ,25 םינובה - קוקיפ :ןורשה דוה יש 973692'052 ,86 זלישטור - ןרילא :אבס רפכ 4

 03 57171:438 .0 לארשי תוצופת - שגד :םייתעבג ₪ 03-9248557 .18 לעפא - קטאנמ :הוקת חתפ ₪ 05129888 .49 זמר - םיבשחמ ץיח :ןולקשא = 868
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 םיבשחמ ןרצי דוע אל

 סיגצש םיעדוי םג םיטעמ .ינאירוקה 51/1511א6 ןרצנוקמ רתוי

 תויתוכיאה םיבשחמה תורבח יייע םירכמנה םיבר (םירוטינומ)

 םיעדוי תוחפ דוע .5415ז1א0 ידי-לע סרובע םירצוימ

 םיבשחמ קפסל לגוסמה סלועב דיחיה ןרציה איה 541/191א0-ש

 םאה סיטרכו ןורכיזה יבבשמ לחה ,הרבחב סתומלשב סירצוימה

 .תוספדמו תודלקימ ,םיקסידב הלכו

 סשה ךרובע לבא ,ונלש רוביצה יסחיב ןבומכ איה המשאה

 ,תוכיאל תללוכ תוירחא :דחא רבד רמוא בשחמה לע 54%

 תיתיישעתה הרבחה קרש תוירחא .בשחמה יביכרמ לכ תא הפיקמש

 .קפסל הלוכי סלועב הלדוגב 18-ה

 515086  יבשחמ תא תידעלב תקוושמ קט-ייה התלד
 הלעמל לש ינכט תווצ ,לארשיל הרבחה לש יסנניפ יוביג םע .לארשיב
 תתל םילוכי ונחנא .הרחתמ אלל יטסיגול ךרעמו םיחמומ 20-מ
 תורישה תא וניתוחוקללו הל יוארה קווישה תא 541/150א0-ל
 .לארשיב רתויב בוטה
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 תמ בושחימ תויגולונכט

69 
 תדילא



 מי'עב רואל האצוה עדילא
 ביבא-לת '16 <ראה תרצות יחר

 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03-6966231 :ןופלט
 03-6963080 :סקפ

 עדילא הדוהי :ךרוע

 עדילא רמת :בוציע

 איג דיוד ,רימא-יבוש המר :הקיפרג

 ןח ךונח :םוסריפ

 ללד הנאיד :םייונמ

 ןמדלוג ברימ :םילילמת דוביע

 :דדוב ןוילג רלחמ
 מייעמ ללוכ חייש 0

 תליאב חיש 0

 :תונוילג 10-ל יונמ
 מייעמ ללוכ חיש 8

 :תונוילג 25-ל יונמ
 מייעמ ללוכ חייש 2

 קס 04288 לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי

 .קרוי וינמ 21: 60חותוטת!6ג00ת8 תרבח

 רוקמב ועיפוהש םירמאמל םירצויה תויוכז

 קס א/\028₪ לש תיאקירמאה הרודהמב

 218 00חוצתטת\630005 תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה 80 א/\021א6.

 - 21 חתונת!

 לתכרעמה רמוחה ראשל סירצויה תויוכז
 האצוה עדילא"י לש סה םגרותמה חסונלו

 תילארשיה הרודהמה וגול .יימייעב רואל

 תורומש תויוכזה לכ .סושר ןמיס אוה
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 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 "םסרפמה סורופ"ו "לארשי קזבמ" סירודמב

 אוהו רבדב תועגונה תורבחה ייע ונל רסמנ
 תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע םסרפתמ

 םה סירמאמב םיעיפומה סינושה םיירחסמה
 .תוסחוימה תורבחה תולעבב םיירחסמ םינמיס

 א מ טטטט טה ההרה

 םז.צ גס קטטווצתוחפ 6.

 16 100267[ 1183602 51. 16]-\צוש, 01,

 כא

+ 6 

 פא: + 97 -0

 0ווסז 6חט6ג 8

 רוש 1578611 00:וגסה 0[ 0 140 21א₪

 קטסוופת60 טחטטז |/66ח56 זסחו 21

 (>סחוחוטת181ו0ח5 (סחוק התל , 46 \סז6,

 ןאסוע טז. 00110ח3] !ו6חוב הקקסהתהק וח

 קס או 0 218 / 1761: 410ג0ח ו

 ואסזס סח קוח3]!ע קטס11566 גה (ת6ס 5

 תנוטסח 0[ 6 140 /421א₪ גז6 6

 ססקץתקהו קזסק6חץ 0ז 2

 (סחוחוטתו 0811005 (סחוק 8
 ו

 חו חווה 8110 000

 1! חָפתופ 666. 0 א40421א6 ₪ ג

 1866 חו גז 01 2111 (סחותוונת
 ליי

 ל

 לטוט :תורש תכשל.וידוטס ןויזיד ;דומיע תנכות

 ןורהא תיכירכ .א"ת ,לק :סופדו תוחול .סקיפרג

 19:א 5

 1993 יאמ 7 ןוילג תילארשיה הרודהמה 6 אא

 6 אא0לאמ / 18811 םפחזסא אס7 ,אגהצ 3

16 

20 

56 

2 

.08 

8 

8 

88 

12 

2 

8 

 ו-4

14 

 !5ח4511 =םסודוסא

 תומגמ
 .ישיא בושחימב חורה תבשונ ןאל

 ןועאר טבמב
 .םישדח םירצומ תריקס

 .ק=שאדוטאו
 הרוטקטיכראה תרכהל עסמ
 תירלאקפ-רפופה

 תרושקת תותשדל אובמ
 .לואשל תשייבתהו תרושקת תותשר לע תעדל תיצרש המ לכ

 םיצבק יתרש תחבשה
 .6 יפ תרשה לש הקופתה תא לידגהל ,ךומנ ריחמב ,רשפא יכ עד ,\חלל ענכנ התאש ינפל

 תורוטקטיכרא ןיב רעג
 .תוביטנרטלאה לכ .שוטניקמל 26 רושיק

 תואיגשה יופינ תונמא
 .רלייפמוקב תמייק אלש תלוכי תוקפסמה 0580601א0 תונכות

 םידלי יקחשמ אל .לוק יפיטרכ
 .םיסיטרכ 25 לש הוושמ הריקס

 ישעמ הז - בשחוממ םיטקייורפ לוהינ
 ייהחמוגייהמ ואצי סיטקייורפ לוהינ תונכות

 .ץ6 ימושיב יייזכרמה סרזייל וסנכנו

 שעוטניקמב קר אל
 המרופטלפכ שוטניקמל 96 ןיב האוושה

 .תינחלוש רואל האצוהל

 תונוכנה תויווזה לכ
 .ישיא בשחמב םיעבצ תודרפה

 םיחלצומ תונויליג
 .תואחסונב שומישל ילככ סייגול סיאנת

 ילארשי קזבמ



 !תשורמ התא סאה

 יפכ .ישיאה בושחימה תכיפהמב אבה בלשה הייהת תותשרת
 תשרב רבח וניאש יזכרמ בשחמ םויכ ךמצעל ראתל לוכי ךניאש
 בשחמל סחייתהל דיתעב לכות אל ךכ ,תוחפל תחא תרושקת

 ישיאה (םיבשחמ/תרושקת) בושקית תכיפהמ .דדובמ הדובע ילכ לאכ ישיאה
 הביבסב קר אל עיפשת איהו םיעשתה תונשב רתויב תטלובה המגמה הייהת
 .םיישיאה ונייח לע םג אלא תיקסיעה

 לע רבודמ סויה .הינשל תויביס 300 םדומ התיה תרושקת ,ןמזמ ךכ לכ אל ,םעפ
 תרושקת וקפסי 180א יתוריש ,רחמ .תוחפה לכל הינשל תויביס 14,400 וא 95000
 ךרוצה לע ונרביד םעפ .םדומ אלל ,רתוי םיהבוג םירדתב תיתרפיס תינופלט
 תוימוקמה תותשרה רוביחב םיקוסע ונחנא םויה .תוימוקמ תותשרב רבחתהל
 תויביסהגמ 16-ו 10) ןומיסא תעבטו טנרתא לש טרסה בחור .תילבולג תשרל
 אוה סגש ,(הינשל תויביסהגמ 100) אכסז-ל סחיב ריעז סויכ הארנ (הינשל
 סייטפוא סיביס לע 41א/ ומכ ,תומדקתמ תויגולונכט לש לאיצנטופה לומ דמגתמ

 .(םירטמוליק יפלא לש חווטל הינשל תויביס הגיג)
 םיטסילאודיוודניא 6 ישמתשמ רבעב ענמש ,יגולוכיספה םוסחמה ,סויהל ןוכנ
 תא עמוש אל התא בוש .סלענ ,תיכרריה-תיפותיש תכרעמל סמצע תא רבחלמ
 ייסיבשחמה זכרמיי לש םיגשומל םיבשחמה סלוע תא ריזחת תשרה יכ ןועיטה
 תותשרשכ ,וישכע .תוילעפמה עדימה תוכרעמ ילהנמ ,םילודגה וינהכו שדוקמה
 תיתודידיה תא דבאל ילבמ ,תיתצובק הדובעל רבחתהל רשפא יכ וחיכוה 6
 ייבשחמה איה תשרהיי הנשונה הרמיאה ,ייסיישיא םיבשחמיי לש תירטילגאה
 .םעפ יאמ רתוי תפרוג תועמשמ הלביק

 הרמוחה יריחמ .תנעמנ יתלב תותשרתה תארקל קושה תא תופחוס תומגמ רפסמ

 תושירה תונכות .שומישו הנקתהל רתוי הלק הנכותהו הדמתהב סידרוי

 וארה ,1./גןאוגצווס-ר \צוח6סואפ !סז \שסזאפזסטקפ ומכ ,(קמסה דס ץמממ) ייתוינויווישייה

 בשחמב השדח הלעפה תכרעמ תנקתה ומכ הטושפ תויהל הלוכי תשר תמקהש

 ,תושירה לש תגרודמ העמטה םירשפאמ םימדקתמ סיבתנו טוויח ידקומ .דדובמ
 .םימוסחמ אלל ,תילבולג הלאקסל - תילעפמה תשרה ךרד - תימוקמה המרהמ

 תוחוקלהמ הובג זוחא יכ םביל תמושתל וחקל םימושיה יחתפמ ,ףוסבל

 תונויליג .הז קוש חלפ תרשל םייניצר םיצמאמ תונפהל ולחה םהו םיתשורמ

 לע תינמז-וב דובעל םישמתשמ רפסמל סירשפאמ תיתצובק הדובעל םינורטקלא

 רואל האצוה תונכותו םילילמת ידבעמ .יקסיע לדומ ותוא לע םינוש םיטקפסא

 יבשחמה איה תשרהיי הנשונה הרמיאה

 .םעפ יאמ רתוי תפרוג תועמשמ הלביק

 רוזחמ לע הטילשה תרמשנש ךכ ,תואסריג תרקב םיללוכ םישידח תינחלוש

 .תרזובמ תוירחאהשכ םג הכירעהו םינוכדיעה

 הדובע תוצובק תנכות

 ףתתשהל ,רשקתל ,דחי רוציל הדובע תוצובקל רשפאמ תונכות לש שדחה רודה

 טיסבה איה תשרה הב הביבסב ,תומישמה תמלשה רחא בוקעלו סינותנב

 לש אסדמ5 ומכ ,תללכומ תכרעמ תויהל הלוכי תיתצובקה הנכותה .בושחימל

 1993 יאמ לארשי 0

 יפל ורחבנש םימושי לש בוליש וא ,סוטול

 :הצובקה לש הדובעה תרוצל םתמאתה

 תצפה ,ביכראה לוהינ ,םינותנה דסמ

 ירבח ןיב רובידו ראוד תרושקת ,םינותנה

 םיטמרופ ,םינמז תוחול סואית ,הצובקה

 תקולח ,תותליאשלו םינותנ תגצהל

 הנכות תליבח ףא .המודכו סיטקייורפב םידיקפת

 לכ תא תקפסמ אל קושב םויכ תומייקהמ

 אל הצובק ףאו - תיתצובק הדובע לש םיטקפסאה

 תריחבב ומכ .םיירשפאה סילכה ןווגמ לכל הקוקז

 תתשורמ הביבסב סג ,דדובה בשחמה תמרל הנכות

 תא סיאתהלו רוחבל איה רתויב הליעיה ךרדה

 .ךלש םייפיצפסה םיכרצה יפל תונכיתה

 לחלחמ תרש/חוקל לש יכרריהה לדומה ,ןמזב וב

 םיתרשה םלועל םילודגה םיבשחמה סלועמ

 רתוי וניאש ,םיצבק תרשל דוגינב .ת6 יססובמ

 יסיטרכו יביסמ קסידב דייוצמה זירז ייןרפסיימ

 תדובע עצבל רומא סימושי תרש ,םיליעי תרושקת

 יתרש ,לשמל .םישקובמה סיצבקה לע ןוימו דוביע

 ףבוקה תפילשב םיקפתסמ סניא 501 םינותנ דסמ

 הבושתה תא םישפחמ סה אלא שקובמה

 המושרה תא שקבמל םיחלושו התליאשל

 רתוי הבוט הרמוח .שפחמ אוהש תיפיצפסה

 סאד םאס) תיזח ילכ ,פ6 יססובמ םיתרשל

 ןיב םיקשממל םינקת ,חוקל תונחתל םירפושמ

 לש 1פ471-ו טפוסורקימ לש 0080) סימושי

 רתוי תוביצי הלעפה תוכרעמו (היתופתושו דנלרוב

 אשוו/גזס-ו ואותטסשפ אד ,מבי לש 05/2 2.1) תשרל

 תרש/ חוקל תרוצת תא םישוע (לבונ לש 0

 .םיישיא םיבשחמב סג יביטקרטא לדומל

 לש טרסה בחור אוה ץורפל שי ותוא יזיפ םוסחמ

 ימושיל ידמ רצ סויכש ,תרושקת תותשר

 תרבעה לש םינצינ םיאור רבכ .הידמיטלומ

 תוימוקמ תותשר לע לוקו ואדיוו ,היצמינא

 יתש וריהצה 478/1-ו לבונ לש הירט הזרכהבו

 לש טוויחה דקומ תא בלשל ןתנווכ לע תורבחה

 הינופלט לש סלועב .ןופלטה תיזכרמ סע תשרה

 ילוק עדימ ןיב ינורקע לדבה ןיא תיתרפיס

 תיטרפה היזכרמה .רחא יתרפיס עדימל תרפוסמ

 תימוקמה תשרה דקומל דיקפת תווש איה (ק8א)

 לבא .( גא) הבחרה תשרה תא תרשל הרומא (60) תירוביצה היזכרמהו (,גא)
 יצבק ;תרפסמ לוק סע החלצהב דדומתהל תולוכי תרושקתה תותשר סויכ סא
 .סויכ תלבוקמ תשר לכ עינכהל סילוכי ואדיוו ימושיו הקיפרג
 לע ועידוה תורבח רפסמ .טרסה בחור תקוצמל ןורתפ לש הליחת םיאור קפואב
 (שדפ) לוז תשוחנ טוויח לש טרסה בחור תבחרה תארקל תיתועמשמ תומדקתה
 םילוז םיגתמ םע םויכ ירשפא תשרל תשר רוביח .הינשל תויביס הגמ 100-ל
 םיקחורמ םירתא ןיב .הינשל תויביס הגמ 8 דע תויוריהמב םילעופה ,תיסחי
 לש םיריחמב הינשל תויביס וליק 64 לש םייתרפיס םיצורע 150א רשפאת
 סנמא ז5סא .(םירוכש ץיילנ יווק לש תולעהמ תוחפ הברה) םיגתוממ סיווק
 הנשבש הארנ לבא קושל הרידחה תניחבמ ךרדה תישארב ןיידע תאצמנ
 לש אומה בצקה .םינש רשעל בורק ךשמב התוא םסחש חרקה רבשנ הנורחאה
 םיווקב םגש חיטבמ םייטפוא םיביס תשרל תימלועה תרושקתה תיתשת תפלחה
 ייבושקיתייה ךופהי םיעשתה תונשב .טרסה בחור םוסחמ ץרפי םיכוראה
 .תואיצמל אמסיסמ



 :לש םיעדומ םיקוושמ | חב על

 עיתפמ ריחמב תספדמ ןיוות

 14550051 תוספדמ 00-80
 .325 | 580 תוריהמ

 .םלועב תובוטהו תוצופנה ,שוטניקמ ,1//סדסמ ₪5. ,₪0. םע הדובעל

 ,עבצו רוחש ויד תקרזה תוספדמ .5שא גוסמ הדובע תונחת

 ,ינועבצו ונומ םירנקס
 ויד תקרזהו םיטע יניוות
 חס שש6זח4 יבשחמ

 360 סמו - רזייל תוכיא
 תיטמוטוא הנזהב 4-42 םילדג

 4110080 -ל תומיאת
 051 5001 -ו 1631 :תויורשפא

 שוטניקמ ,יליבקמ ,ירוט רוביח
 .הדובע תונחתלו

 .04-527354 .סקפ ,04-515777 .לט .61 תואמצעה ךרד - הפיח | 1- /%.
 .03-5610627 .סקפ 03-5612079 .לט .31 ךבילרק בוחר-ביבא 4 מ''עב

 76 \621א6 לע םימתוחל טאוזא

 תלוכי תפסוה .םיצבק לש הלודג תומכ תיסחי ןטק / קס א/4621א8 לע םינושארה סימתוחה 0

 סיצבק תשירפו ןויכרא יצבקב תיביסווקר הקירס סותחיי עצבמה תרגסמב תילארשיה הרודהמה

 ץאו.ודפ, סזפד, :ןוגכ (801-םאקאפזא6 ₪1.ם5) םיסוחד סוריו-יטנא הקירס תנכות ,סניחב ,ולבקי ייןסחתהו

 תקירסל הנכותב שממ לש הכיפהמ הווהמ ,!לםאמ .קת] תרבח לש

 ,דזאוט-אשא תינכות תפרוצמ ףסונב .סיסורלו :ןרציה ידי לע ונל רסמנש יפכ הנכותה רואית ןלהל

 .חישקה ןנוכה תקירסל סינמז חול תסירק תרשפאמה

 סיעודי םיסוריו יפלא לש הקירס תנכות הניה טאצ

 הקירסה .מ.ר.בל דחוימה םתירוגלאב שומיש השועה

 סתוא םיסוריוה רפסמב היולת הניאו דחוימב הריהמ

 רתויו רחאמ ,דחוימב הבושח הדוקנ יהוז .הלגמ איה

 םיקרוס ,ןכל .םוי ידמ םיחוודמ םישדח םיסוריו 6-מ

 דועב ,ןמזה ךלהמב רתויו רתוי סייטיאל וכפהי סירחא

 .הנתשת אלו טעמכ טאצזא לש התוריהמ

 ןויכרא יצבקל הקירס עצבל שאצז8 תרשפאמ ,ןכ-ומכ

 !584=ו | =םודוי*> 1 חטשב ןסכאל סירשפאמה ,קא7זק, 461,1.1186 גוסמ



 ז?ונירבחמ הלק הרזע סע

 םעפ דוע ינממ ועמשי 90 א0421א8 תכרעמב הדובעל ירבח ם
 אלל ,םה ייתוניפסה לכ תא המירמ תואיגה"' האשילקה תא תחא
 םינרצי .תואיצמה וז ,תושעל המ ,לבא .הכלהכ יב וטבחי ,קפס
 הרוצב תוושהלו קודבל וניצמאמ תא סיחבשמ ללכ ךרדב

 ,ךתוכז יכ הדומ םיכרועה תריחבב הכז אלש ימ םג .קושב םירצומה תא תינקית
 ,רצקה חווטב סנמא תעגופ האוושהה .ךפסכל הרומתה בטימ תא לבקל ,חוקלכ
 יפכ ,השלוחה תודוקנ לע דקמתהל םינרציל תרשפאמ איה ךוראה חווטב לבא
 םינרציה :םיכוז םלוכ רבד לש ופוסב .םישמתשמ לש הפקשהה תדוקנמ והוזש
 רובע רתוי םילבקמש תוחוקלה ,רצומה תא רפשל סהיצמאמב הנוכנ ונווכש
 לש הרטמה וז .םירופיש לש שדח רוזחמ לכ םע חורפל ךישממש קושהו םפסכ
 .20 1/485-ו 00 א14021א₪ תודבעמב ונישעש הרידאה העקשהה

 חכה .ייסיכרועה תריחביי סרפל ךרד רוציק אוצמל הסנמ ימומרע ןרצי ,םימעפל
 איביש ,ייקירטייב העקשהש הזכ אוה קוש דמעמ תעיבקב ונלש ןיזגמה לש

 ו צנ

 ונווכש םינרציה :םיכוז םלוכ רבד לש ופוסב
 תוחוקלה ,רצומה תא רפשל םהיצמאמב הנוכנ

 חורפל ךישממש קושהו םפסכ רובע רתוי םילבקמש
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 .םירופיש לש שדח רוזחמ לכ םע

 איביש ןונכיתב העקשהמ חוור רתוי איבהל היושע ,םינחבמב המישרמ האצותל
 לקתהל םיכישממ ונחנאו רבעב הלא תועפותב ונלקתנ .שמתשמל תיתימא תלעות
 ,םיארוקה לש הייעטה עונמלו דעומב םיקירטה תא תולגל ונדיקפת .םויכ ךכב
 .ןרציה םע תומיעל איבמ רבדה רשאכ סג

 בשחמה לש ןועשה תוריהמ תא ףייזל וסינש םינרצי ויה קוחרה רבעב ,המגודל
 םיקפסמ םהש הממ רתוי םיריהמ ןורכז יביכר ןיקתהל וא ,הקידבל חלשנש

 ורבעו ןווייאטב ורצויש ,םימייוסמ אד יבשחמ רשאכ היה אישה .ינקיתה רצומב |

 רתוי הברה ההובג המצוע םינחבמב וניגפה ,י'סז1גא6 רופישיי הארקנש היצטומ
 ןויסינב ןווייאטל סט ,קארובד ןהויג ,תכרעמל ירבח .תומוד הרמוח תורוצתמ
 ףייוז הלא םיבשחמב יכ היה םיהדמה יוליגה .יניסה םסקה דוס רחא תוקחתהל
 .תחא הינש ןה וליאכ ונמנ תוינש יתש לכש ךכ ,תמא ןמז דדומש ןועשה
 ןמז ןועש לע םיססובמ ויהש) םינחבמה לבא עצוממהמ םיעורג ויה םיעוציבה
 .תיסטנפ האצות וארה (קדבנה בשחמה לש תמא

 יטסינוטרפוא תונכית

 ,דיחי רפסמב אטובמה ,ללקושמ םינחבמ ןויצ לש הסיפתל ונדגנתה םינש ךשמב

 ,תאז סוקמב .םינוש לולקיש ימדקמ דחא לכל יכ ןועיטה לע ססבתהב רקיעב

 .ולש הנקסמל עיגהל ארוקל םיחינמו תויאשונה תואצותה לכ תא םימסרפמ ונא

 ספ + ינויצ ודלונ ךכו ללוכ ןויצ תתל ונילע חלה רבג םינשה ךשמב

 ,\/וחסואפ-\ 205 ,תוביבסה יתשב סיעוציב לולקיש םיעיבמה ,\וחא!גזא-ו

 1993 יאמ לארשי 6

 ןחבמב ואדיווה ביכרמ .המאתהב

 רפסמל רצק ןמז ךות ךפה \/וחפסחסח 5

 ןיב םיעוציב תא סלוכ םיוושמ ויפל

 בל ונמש ,המ ןמז רחאל .ואדיוו ימאתמ

 רופיש םיארמ סימייוסמ סירצומ יכ

 שחמוי רופישהש ילבמ וצוחפסחסח ל;תבמב

 ,תורחא םילימב - םימושיב םג ליבקמב

 תא ףייזל וחילצה םימייוסמ סינרציש וניליג

 .\/וחפסחסה תואצות

 ידי לע ולבקל רשפאו ידוס וניא סינחבמה דוק

 רפסמ ללוכ אוה .ק6 א14021א8 תכרעמל היפ

 ,ןהב שמתשמ סושי לכש ,תויסיסב תולועפ

 ןחבמה .בוצק ןמז ךשמב בושו בוש תועצובמה

 ןויצ ןתונו תחא הינשב ועצוב תודוקפ המכ םכסמ

 לש ןורתיה .ייהינשל םילסקיפיי רטמרפה יפל

 ,אוה םימושי ינחבמ ינפ לע הלאה םינחבמה

 הנכותה תרוצתבו תונכיתב היולת הניא הדידמהש

 יעוציב תא תורישי םידדומ ונחנא .תכרעמה לש

 ינפב ךרדה תא םסוח אל הז לבא .יפרגה םאתמה

 לע הרזח ללוכ הניחבה דוקו רחאמ .םינפייז

 סינותנהש ילבמ ללכ ךרדב ,תונוש תולועפ

 ךכ ןנכותמ תויהל לוכי סיטרכל רבייירדה ,םינתשמ

 עצבל סוקמבו הלא ייקרס תולועפיי ההזי אוהש

 עידויו ייףפחייי אוה ,הניחבב שרדנכ סתוא

 .רבד השע אוהש ילבמ ,יייתרמגיי

 עצבל רומא 'ייטנגילטניאיי רביירדש ןוכנ

 סושיה לש תורישה תושקב לע היצזימיטפוא

 ונליג ונחנא לבא ,תורתוימ תולועפ עוציבמ ענמהלו

 תנווכמ היצזימיטפוא עצבל תיטסינוטרופוא המגמ

 תא ורבע םידושחה םירביירדה .םינחבמה דוקל

 ,צמאמ לכ אלל הרתי תונייטצהב 26 1.485 ינחבמ

 הלעפ אל היצזימיטפואה סייתימא סימושיב לבא

 ונחנא .בוטה הרקמב תוינוניב ויה תואצותהו

 3.1 הסריגבו ו/:חט6חסח ןוכדיעל תוריהמב ונלעפ

 תאז ואר םינפייזה .ותומרל השקש דוק ונסנכה

 יכ חטשהמ תועומש לבקל ונלחה הרהמבו רגתאכ

 ירוציק אצמי ימ ,תונכית יתווצ ןיב ץורמ ךרענ

 ונחנא .תואצותה תא "ןמחתייל רתוי םיליעי ךרד

 סימשאומו סימישאמ ,םינוש םינרצי םע ונשגפנ

 היצוימיטפוא יהמ רידגהלו ררבל המגמב ,סיפויזב

 הסריג .םייניע תזיחאו תואמר יהמו תימיטיגל

 .ונאצמש תוצרפ המכ רוגסל הרומא 1

 ינאו ואדיווה ינרציל הכיבמ היצאוטיס התיה וז

 המכ וניליג ךא ,ונירוחאמ איה יכ הווקמ

 ןורכז לש םילצונמ אל םיקלחב תשמתשמ ,לשמל ,4ד1 .םיניינעמ ייסיקירטיי
 קלחב .גיצהל הברמ הנכותהש 81117 תונומתל ןומטמ רותב ואדיווה
 הרבח .ימיטמיגל אוה ןכלו ליעוהל לוכי הזה קירטה ,םלוכב אל ךא ,םימושיהמ
 - טסקט תורשרש לע אלא תונומת לע אל לבא ,המוד קירט תעצבמ תרחא
 טסקטל ןומטמה (תוניחבב ומכ אלש) יתימאה םלועב ןכש ,ימיטיגל אל ייקירטיי
 םייפרג םיטמלאל ןומטמ ללוכ שדחה יאְּוטא 9000 בבשה .תלעות לכ איבמ אל
 .הרקמ לכב ליעומ קירט ,חטש יולימו םיווק תורוצ ומכ ,םירוגש
 לע םכל חוודנו םירצומ תריקסל דמעומ לכ ןחבנ ,רמשמה לע וישכע דומענ ונחנא
 ואדיווה ינרצי לכ יכ הווקנו ונלש סינחבמה לש ןיטינומה לע ןגנ .תואמר תונויסנ
 .ףנעה לש תונימאה סודיקב הלועפ ופתשי



 א.ייא.י'
 הפמה לע ךתוא םישתש הרבחה

 . 400006 זז

 ונורתפ תקפסמ 8!0 תכרעמ הק בו הטל פט כת ים
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 ילאוטסכט עדימ תובלושמ תויפרג תוגוצת תו עצמואב

 (ג!5 -ל תויתשת תנכהו םימושיי עוציבל םישרדנה תונורתפ ןתמב החמתמ סא.ייא.*ג תרבח

 ,הדש תודידמ תועצמאב ןסוסיבו תוירטמרגוטופ תופמ תנכה ךרד אייצתה בלשמ לחה

 -סימושי תביתכו תויתשת בושחימ

 הישעת ילעפמ
 הרקבו לוהינ ,ןונכת יכרצל רוציי ינקתמ יופימ

 תוילאפיצינומ תויושר
 םימושיי תביתכו תויתשת בושחימ ,ירטמרגוטופ יופימ

 .דועו הרובחת ,בויב ,םימ תוכרעמ לש הרקבו ןונכת יכרצל

 יאלקחה רזגמה

 תויצקילפא תביתכו ריוא ימוליצמ םיחטש יופימ

 תויאלקח תוכרעמ לע הטילשו ןונכתל

 קוויש תוכרעמ
 תוריכמו קוויש תוכרעמ לש יטסיגול לוהינו ןונכתל םימושיי תביתכ

 ילאוטסכט עדימ םע בלושמ יפרגואיג עדימ תועצמאב

 תוירוביצ תוכרעמ
 ,תירוביצ הרובחת ,הרטשמו אבצ - ימוחתב תויצקילפא

 דועו יחרזא ןיעידומ ,תוריית ,הביבסה תוכיא

 - סא.ללא.י'ג תרבח תקפסמ ףסונב
 וטסספ5
 בשחוממ ןויכרא לוהינל הנכות

 םיכמסמ/םיטוטרש/ תופמ
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 היצזירוטקול הנכות

 ירוטקו טמרופל םיקורס םיטוטרש תרמה

 סירחאו דאקוטוא ישמתשמל

 תורש תכשל

 םיטוטרש תרמה* הקירס יתורש*
 תויתישעת תויתשת יופימ* תוירוטקו תופמ תנכה*

 [!פס ו רלבמסא 6, תופשב הנכות יחותיפ*

 יול ₪ לארשי ₪ םוסרפ

/ 
 מ"עב תויפרגואיג עדימ תוכרעמ סאיייא.י'ג

 03-5242907 .סקפ,03-5237569,5242159 .לט ביבא-לת

 םילימ ףלא הווש תחא הפמ 08- 373364 .סקפ ,04-370607 .לט הפיח
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 ילש ילמינימה בשחמה

 1993 תנשל

 סלוכ תאז לכבו ייםייניעב הדובעיי תאז יכ םיעדוי םלו

 יפכ םילוז 6 יבשחמ יכ ,תוילשאה קחשמב םיפתתשמ

 .ךפיהה ,םיירקיש סה םיריחמהש אל .תועדומב םסרפתמש

 תושירדב תדמוע אל איהש ןמזב ,תקפסמכ הרמוחה תגצה איה היעטהה
 בשחמ תכרעמ הצור רוביצה יכ ךל ודיגי קווישה ישנא .תונכדועמה םומינימה
 תועדומב תוגצומה תוכרעמהו ,תספדמ ללוכ ,רלוד 1900-מ תוחפ הריחמש

 ילש ןחבמב תודמוע אל תולוז הכ תוכרעמ לבא .תאז השירד ידי לע תובתכומ

 סימושיב יניצר שמתשמל ,ריבס תוריש הנקפסת אל ןה :תילמינימ תכרעמל

 .םינש 3 ךשמב ,םישידח

 ךופהל איה ייהסינכ תוכרעמייכ הלא םיבשחמ תעצהל הדיחיה הביסה ,השעמל

 ול ורכמש ,תמלשומ אלה המרופטלפה .םיבשחמל יירוכמייל טסהמה שכורה תא

 ."תוחבשהיי לש תיפוסניא הרדיס לש הריכמל סיסבל זא תכפוה ,הסינכ תכרעמכ

 ללכ ךרדב ,ייהסינכייה בלשב ךסחנש המ לכ תא ושכרי םינוקה ,רבד לש ופוסב

 רשאכ .שארמ לכה םישכור ויה םה ול ,בשחמה לש תולעהמ רתוי הובג ריחמב

 ידמ רצק המרופטלפה לש םייחה ךרוא ,םיבשחמב
 הווהכה
 תורוגאהו םילקשה תא רפוס ו

 םינוק םיבשחמ .לודגה דיספמה אוה דבלב

 םיקוקז םישידח םימושיו תושעל םתלוכיבש המ יפל
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 תרשל תנמ לע תילמינימ הרמוח תמרופטלפל

 .םילוכסית אלל ךתוא

 הז יל .הנשייתה רבכ המצע המרופטלפה ,בשחמה דויצ תא םילשהל םירמוג םה

 ריחמ ורובע לבקל ידכ הריכמ ינפל םהלש תיבה תא םיצפשמה םסישנא ריכּומ

 אל סה ,השיכרב ותוא פשל הלוע היהש יפכ קוידב סהל הלוע הז .רתוי בוט

 .םפסכמ תונהל תונמדזהה תא ודיספה קר םה ,רתוי בוט ריחמ ולבקי

 רפוסש הנוקה .ייםיסופסיפייל ידמ רצק המרופטלפה לש םייחה ךרוא ,םיבשחמב

 המ יפל םינוק םיבשחמ .לודגה דיספמה אוה דבלב תורוגאהו םילקשה תא

 לע תילמינימ הרמוח תמרופטלפל סיקוקז םישידח סימושיו תושעל םתלוכיבש

 תא רידגהל יתטלחה רוביצל תורישכ .םילוכסית אלל ךתוא תרשל תנמ

 תלוכי קפסל רומא הז בשחמ .1993 תנשל ייקארובד לש םומינימה תמרופטלפ"י

 יפל יכ "'םומינימ תמרופטלפיי ול ארוק ינא .תוריש תונש 3 ךשמב ןוצר תעיבשמ

 כמ תוחפב קפתסהל ןיא יתעד

 הטרח דגנ הנגה

 רצק ןמז ךות םיבזכאתמ םיישיא םיבשחמ לש סינוקה בור יכ וארה םירקחמ

 1993 יאמ לארשי 0

 ןיב .רטחב הקולכ הלגתמש ,םתריחבמ

 תורידתב תונשנו תורזוחה ,תוטרחה

 ןטק קסידמ תובזכא סיאצומ ,ההובג

 רידגהל ידכ .יתוכיא אלו לוז גצו ידמ

 יתרשקתה ילש סומינימה תכרעמ תא

 ,0 דוא גצ 2000 לייכנמ ,טייוו דטל

 תוקפסמש תוברה תורבחהמ תחא

 ינל בשחמ בצעל םירשפאמה תוכיאו ןווגמ

 תורבחה ןיב ריחמה לדבה ,יתעדל .ילש הדימה

 ,ססא 40 , מז 1.6 אצ) קושב תוירקיעה

 רשאכ ,(בוט ןיטינומ םע תרחא הרכח לכ וא

 תונקסמה .ירעזמ היהי ,קוידב תרדגומ הרוצתה

 .רחא קפס רחבת סא םג תומישי ילש רקחמה לש

 סע הדובע תנחתל ןה ילש סומינימה תושירד

 םושי לכ עצבל תלגוסמה יפרג ישמתשמ קשממ

 תאז תושעל ךישמתשו הליעי הרוצב יחכונ 6

 תנוכמ שפחמ התא סא .תוחפל סינש 3 ךשמב

 לש סומינימה תמרופטלפיי ,תיתיב םיעושעש

 .ךליבשב הניא ייקארובד

 םא חול לע תססובמ הייהת ילש תכרעמה

 66-ב ףרה 48602 (אוסדדמא805ס)

 יצירח 8-ו ןורכז טייבהגמ 16 םע ,(רהגמ

 דבעמל דימצהל בויחב לוקשא .הבחרה

 חול .רתי סומיח ענמיש ןטק ררוואמ יזכרמה

 קיפא יצירח ינש ,תוחפל ,םג לולכי םאה

 סיטרכ ןיקתא ינא םהמ דחאב ,/1 ימוקמ

 הבחרהל שמשי ינשהו ץאומ 504 ואדיוו

 םע יירדת ברי היהי ינועבצה גצה .דיתעב

 2650 :הכ דע ריחמה .חוטש שטניא 15 ךסמ

 .(בייהראב) רלוד

 .טייבהגמ 300 לעמ חפנ סע קסיד ףיסונ הזל

 60אאמא לש שדחה קסידה תא ףידעמ דט

 שמתשמ תישיא ינא .טייבהגמ 440 ליכמה

 ,טייבהגמ 500 לש קסיד םע בשחמב סויכ

 וחפנש ,םדוקה קסידה תא יתאלימש ירחא

 רלוד 550 ףיסומ קסידה .טייבהגמ 220 ייקריי היה

 ינאש לככ ,שטניא 5.25 םיטקסיד ןנוכ .ןובשחל

 צילממ ינא שטניא 3.5 ןנוכל .רלוד 60-כ קר וריחמו שרדנ ןיידע אוה ,סתוא אנוש

 וריחמש ,טייבהגמ 2.88 לש םיטקסיד בותכלו אורקל תלוכי סע ,שדחה ןזה לע

 .רלוד 200-כ

 דרפנ יתלב קלח הייהת איה דיתעבו הנורחאה הנשב הדבועל הכפה הידמיטלומ

 וא רלוד 225) ריהמ 60-א0%1 ןנוכ םע ךכל ןנוכתהל ךירצ .םייקסיעה םימושיהמ

 טושפ יטנגמ טרס ןנוכ .(רלוד 200-כ) חבושמ תויביס 16 לוק סיטרכו (רתוי

 המרופטלפהיי לכה ךסב .רלוד 200-כ לש תפסות םע טרפמה תא סתוח יוביגל

 ,רלוד 6100-ב 6מוא ג ידי לע תרכמנ 1993 תנשל ייקארובד לש תילמינימה
 לבא ,םירלוד תואמ המכב דרי ריחמה הנשה ףוס דע .םיסימו חולשמ ללוכ אל
 קווישה ישנאש ,ייתספדמ ללוכ רלוד 1900 לש ףסל עיגי אל אוה הרקמ לכב

 תולוזה תוילשאה תא םויה שוכרל ותפתת םא .י'הסינכ תכרעמייכ רידגהל םיסנמ

 .םכתוא יתרהזה אלש הנש דועב ודיגת לא ,רתוי



 הלעפהה תכרעמ ,השדחה 0
 !ךלש ישיאה בשחמל רתויב הקזחה

 בשחמל תחא הלעפה תכרעמ תרכה םויה דע םא
 חיטבמו שדח ,רחא םלוע ךינפל חתפנ התע ,ךלש ישיאה
 .05/2 - 2.0 :רתוי

 םיבשחמה םלועב השדח "היח" איה השדחה 2
 לכל המיאתמה המצוע תבר הלעפה תכרעמ .םיישיאה
 הבחרה םושל אלו 005-ל המוד אל .(386) ישיא בשחמ

 ,לשמל .,\\/\חשסאצ ומכ ,ם05 לש

 המאתהבו ,ךלש ישיאה בשחמה יעוציב תא תרפשמ 2
 .ךלש קפסהה תא םג

 הלעפהה תוביבס לכ תא תולקב תבלשמ השדחה 7/2
 .005-מ רתוי הברה לבקת - 005 ךל שי םא .תומייקה
 הברה הארנ קפואה וישכע - וצוחסאצ ךל שי םא
 .קוחר רתוי

 ןיב היגולונכטה ירעפ לע רשגל היונב השדחה 7/2
 תא ץירהל תלגוסמ השדחה תכרעמה :דיתעל הווהה
 ,08-ל רוקמב ובתכנ םא ןיב םימייקה םימושייה
 תרמשנ הנכותב ךתעקשהש ךכ ,08/2-ל וא \\וח00א9-ל
 .דוביאל םיכלוה םניא תעקשהש םיברה םיפסכהו

 :המצועה לכב ךלש תונכותה תא ץירת השדחה 7/2
 התעמ היהי םייק םושיי לכ .רתוי בר ןוחטיבבו רתוי רהמ
 .רתוי ןימזו ליעי

 363% 19 /\צוש / רבוד ךילירפ יקסבשר)ו

 הניסח ךלש בושחמה תכרעמ תא תכפוה השדחה 2
 תכרעמה ראש ,לשוכ דחא םושיי םא םג .תואיגש ינפב
 .ויתובקעב סורקת אל

 םיעבוק םיחמומהו הרקוי יסרפ הרצק ,השדחה 7/2
 זאמ םיבשחמה םלועל הרקש רתויב בוטה רבדה איהש

 .ישיאה בשחמה תאצמה

 םניח המגדהל ןוטילקת תנמזהל
 .03-6978906 'לטל רשקתה

 "6 00 ודו



 ,הלעפהה תכרעמל ךיישש המ
 הב היהיש

 ושוחשסשפ לש תונורחאה תואסריגה לש תיביטרגטניאה תלוכי
 .קיפסמ דעצ אל טלחהב לבא ,ןוכנ ןוויכב דעצ איה 05/ לשו

 ןויערמ תדגואמ תכרעמל םידרפנ םימושי רפסמ לש בולישה תא תוכפוה ןה
 הלחליח אל ןיידע תיביטרגטיאה תלוכיה תעפשה לבא ,תישעמ תורשפאל חיטבמ
 תונימאו תוביצי ןה תויחכונה הלעפהה תוכרעמ .םיצירמ ונאש םימושיה ךותל
 םיקצומו סיקזח םה ןהיתחת םיצרש סילבוקמה םימושיה בורו םעפ יאמ רתוי
 ,תורתוימ תויוליפכב ונלש םיקסידה תא םיחפנמ ונא תאז לכבו ,הריבס הדימב
 סחילתהל םילוכיש םירזעהו םילכה לכ תא ותיא איבמ םושי לכש ךכמ תועבונה
 ידכ רתוי השק דובעל םכירצ ונחנא .רחא םושיב םיקפוסמ רבכ סה םא םג ,וילא
 .םימושיה רשוע לש םוטמיטה תא ףוקעל
 - וב רזעהל לוכי טעמכ סושי לכ .תויא קדבמ ומכ ילסרבינוא לודומ המגודל וחק
 ללוכ םנמא םירחתמה תיזחב םקמתהל הסנמש שדח סושי לכ טעמכ ,ןכאו
 םיאצמנ רבכ םא סג ,ונלש ףופצה קסידה לע ומצע תא ןיקתמ אוהו - הזכ לודומ

 (דחא ןרציב סרוקמש הלא תוחפל) ו/\חשסא5 ימושי .םירחא םיקדבמ רסירת וילע

 ןולימב שמתשהל הלוכי מאס ,לשמל .תויעב אלל םיבאשמב ףתתשהל םילוכי

 רשאכ ,תאז לכבו .פאא\וש לש רויאה ילכב רזעהל תולוכי ןהיתשו ואסאפ לש

 תוליפכ םע םירמוג ללכ ךרדב ונחנא תבכרומ הדובע תביבס תונבל סיצור ונחנא

 .זובזיבו

 יבחרמ סע תטלתשמ איהש ינפל ,ךתוא לאשת הנכות לכ םא ףידע היה אל םאה

 קר ןיקתהל ףידעמ התא ילוא זהירזע לכב שמתשהל הצור התא םאה ,קסידה

 תויצקנופ ףיסוהל ידכ תורחא תונכותב שמתשהלו תיזכרמה היצקנופל עונמה תא

 !רזע

 20 ןלדוגש הלעפה תוכרעמ סע ,ונימיב יכ םא) קסיד חפנב ןוכסחב קר רבודמ אל

 רבודמ .(יתועמשמ תויהל לוכי ןוכסיחה ,טייבהגמ 10 לש תונכותו טייבהגמ

 ירחא .תויאה קדבמ לש המגודל רוזחנ .םילוכסיתו ןמז ,הדובעב ןוכסחב רקיעב

 םילימה לכ תא םילילמתה דבעמ לש תויאה קדבמבש ןולימל ונפסוהש

 ,תירזכאה הנקסמה לע ,םירבח ,רעטצמ ינא
 תיעבט םיכייש הלא םילודומ לבא

 .הלעפהה תכרעמל
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 ונא םתיא םישנאהו םיירחסמה תומשה תא ,ונקוסיעל תודחוימה תויעוצקמה

 ובשילתהש םיקדבמהמ דחא לכ סע ליגרתה לע רוזחל סיצור אל ונחנא ,םידבוע

 .ךכל םתוא ונשקיבש ילבמ קסידה לע ונל

 ,תויא קדבמ ותואב שמתשהל תוינכות יתשל סורגל השק ךכ לכ אל הז לכה ךסב

 תוגייתסההש חוטב אל ינא ינש דצמ .תומידק ךכל םינתונ אל םיתנכתמהש אלא

 ךמתסהל םימושיהמ םישקבמ ונא רשאכ ןכש ,תילילש קר אוה הלועפ ףותישמ

 אל יונישב יד .םיפלק ןינב השעמל םינוב ונחנא ,הדובע ילכ תקפסאב הז לע הז

 סאות אלש דחא סושיב הסריג ןוכדיעב יד .טטומתי לכהש תנמ לע דחא רקובמ

 לש קשממה ןונקיתל הדיחיה ךרדה .בשחמה תא עוקתל ידכ הישעתה ראש סע

 1993 יאמ לאושי 0

 לע ,איה סיילסרבינוא הנכות ילודומ

 .הלעפהה תכרעמב סתעמטה ידי

 סמח וקעזת לא

 ינרצי לש היופצה הבוגתה תא

 תא עימטהל ןויסנל םימושיה

 רשפא הלעפהה תכרעמב סהלש תוילנויצקנופה

 התשעש המל וניארש הבוגתהמ ,שחנל

 ותללכה יייע ינורטקלא ראודל טפוסורקימ

 םינרציה לכ  .ו/וחטסיא (סז \/סזאקזסטק' תכרעמב

 קדצה רסוח לע וממוקתה הז אשונב ותמתהש

 קנעה ידי לע םהלש הנטקה לאה תקלח תסימרבש

 םימלעתמ םה לבא ,באוכ בלה .דנומיצירמ

 סוקמה איה הלעפהה תכרעמ :תירקיעה הדוקנהמ

 וז - םושי וניא הז .ינורטקלא ראודל יעבטה

 הלעפהה תכרעמב המוקמ .תרושקת תיצקנופ

 םיצבק תרבעה תנכותל סוקמה הזש יפכ קוידב

 סייוטיבה רצואו ןולימל ,13ק1.% ןונגיסב

 סילודומ דועו יוביגה תונכות ,(דדזמ5טא05)

 ינא .םימושיה לכ תא תרשל םירומאש סייסיסב

 סא לבא ,תירזכאה הנקסמה לע ,םירבח ,רעטצמ

 ,הלעפהה תכרעמל תיעבט םיכייש הלא םילודומ

 סרה ריחמב סג ,םשל ועיגי סהו רבד רוזעי אל יזא

 םתא ינש דצמ .ייישילש דצ יפסותיי לש קושה

 םייק :ירוטסיהה חקלהמ טעמ דדועתהל םילוכי

 בורל ייישילש דצ יפסותיי לש יחווירו ססות קוש

 הלעפהה תוכרעמב תולולכ רבכש תויצקנופה

 הלעפהה תכרעמ רשאכש ,אוה לדבהה .תויחכונה

 ,הנממ ילרגטניא קלחכ תמייוסמ היצקנופ העיצמ

 תחתופמ תויתריציל םישרדנ םיפסותה ינרצי

 וחק .קושב סוקמ לע רומשל תנמ לע ,רתוי

 תאז תושעל רשפא :םיצבקה תרבעה תא המגודל

 תא םיפידעמ ונבור לבא ,05/2 וא 005 םע

 ,םיצבק שוביג ,ןורכז לוהינ יאשונב ליינכ .1.3ק1/וח%

 .קושל הבוט תורחתה .דועו תרושקת

 ראודמ וסנרפתהש תונטקה תורבחה םאה

 !טפוסורקימ לש ףגמ תחת וצחמנ ינורטקלא

 םתוא אשונ ייליעמה תופנכיי טקפא .רתוי וחיוורה אל סה סלועמ !הזמ ותחכשת

 ןוצר עבש אלש ימ .אשונל רוביצה לש תרבגומה תועדומה תובקעב ,הלעמ הלעמ

 רתוי םילודג םירפסמהו - תוחמתמה תורבחל הנופ טפוסורקימ לש ןורתפהמ

 .רבעב םעפ יאמ

 רגוי ןונגסב היצרגטניא תיילידיאל ךופהי קושהש דע סכתמישנ תא ורצעת לא

 תעינמל הדעווה ידי לע תשדוחמ הריקחמ תדחפמ טפוסורקימ .יישבכ סע באז

 רשפאה לככ םיבר סימושי יחתפמ ענכשל ןויסנב תקבאנ ןיידע מבי ,םילופונומ

 ררועל זעת אל תחא ףא .טפוסורקימ דגנ בלצ עסמ תנגראמ לבונו 05/2-ב ךומתל

 .היצרגטניאה דש תא

 .ותושעל ןוכנה רבדה הז לבא



 ןסחאל לובי התא עסטמ(6סופא תנבות םע ! ןב
 !! ןמאוו אל .דחא קסיד ךותב היצמרופנוא לש הלופב תומב

 :רתוי לבקמ התא עסטפ16048א םע
 ! (םינותנ ידסמב 8 יפ דע) רתויו 2 יפ :ךלש בשחמב (םי)קסידה חפנ תלפבה צץ
 ! רתוי לודג קסידב ופילחהל ךרוצ ןיא :קסידה ייח תכראה צץ
 ! דאמ רקי אוהש שדח קסיד ריחממ רועיש ןיאל ךומנ הנכותה ריחמ :ןובסיח צץ
 קסידה לע עדימל השיג היהת ךל קר אמסיסב שומיש תועצמאב :עדימ תחטבא צ
 קיפהל ידכ םהשלכ םדקומ עדיב וא תונמוימב ךרוצ ןיא :שמתשמל ףוקש צץ
 ...דובעל ךישמהל טושפ עסוטפ!6018% -מ ברימה תא
 עסוגפ16018% םע הדובעמ םינהנש םלועב םיפלאה תואמל התא םג ףרטצה

 ,לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ תיבמ ינכפהמ ילארשי חותיפ דוע .סוגט!608% עדילא
 .םויה דוע ונילא הנפ ,הכחת לא .1989-מ רבכ םלועב קוושמה

 מ"עב לנוישנרטניא ראווטפוס ןתימ דא
 52392 ןג-תמר 11 לגליגה 'חר ] \ : :

 (םיווק 6) 03-5796111 :לט 2?) |[ == <
 03-5795111 :'סקפ

 .תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל .מ"עב תינלכ ,מ"עב תבשחמ :םישרומ םיקוושמ
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 שונא קשממ
 טעובו דקרמ

 ייתילאוטריוו תואיצמיי לש אשונה -

 תובתכל רקיעב שמשמ ( ד מ 1.דדצ)

 היגולונכט ,םיקירפונכט לש תויזהו היזיולט

 שונא קשממ ונל החיטבמ העונצ רתוי הברה

 ישמתשמ תא הארנש ינפל הברה .ילטוט טעמכ

 תושיגר תופפכ ,תמשוגמ הדסקב םייודע 6

 לכונ ,ישוח-ורטקלא ףוג דגבו תועבצאה תעונתל

 רבודמ .יח 10צ5110%-ל וניפוג תא ךופהל

 תרבח ידי לע חתופש ינשדח הידמיטלומ רזבאב

 תרבח ידי לע רצוייו (יירואה לבניי) 1.1 11

 אד 08 ארקנה רזבאה 580 םיקחשמה

 לע םיחינמ ותוא ,חוטש יטסלפ ןמותממ יושע

 רדשמ תללוכ ןמותמה לש עלצ לכ .הפצירה

 לכש ךכ ,יכנא ךסמ םירצויה סודארפניא טלקמו

 תיארנ יתלב הבית םירצוי םיכסמה תנומש

 תרבעה .ןמותמה ךותב דמועה ,שמתשמה ביבס

 לע תטלקנ הארינ יתלבה ךסמה ךרד לגר וא די

 רקבורקימ תרזעב תחנעופמו הקינורטקלאה ידי

 טלפה תא תמגרתמ תימושיה הנכותה .יטרדנטס

 .סושיל תויטנוולר תודוקפל רקבורקימה לש

 ומגרותי בשחוממ הטראק קחשמב ,לשמל

 סינוש םינוויכב תוטיעבל םילגרה תועונת

 .תקרפמ תורבוש תומולהמל םסידיה תועונתו

 תועונתה תא ךופהל הלוכי תילקיזומ הנכות

 .הניגנ ילכל ללוחמה ףוגה תאו א[ע] תדוקפל

 הדוקנ לכש ךכ דוקה תא תנכתל רשפאיי

 םייוסמ ילכ לש םייוסמ ות גציית בחרמב

 1993 יאמ לארשי 6

 ףסא רמוא ייהקיזומה םע העונתה תא דחאלו

 ."רואה לבניי לש איצממה רנרוג

 לע הקידבב םיאצמנ םירחא םימוחתב םימושי

 תניינועמ ,לשמל ,קטיגול .תונוש תורבח ידי

 ףילחת רוציל ידכ רואה לבנ תונורקעב שמתשהל

 , ידי תא לובכי אל וליפאש ,רבכעל ידמימ תלת

 בקוע סנוימדב םיאור םהש רזבאה .שמתשמה

 םיבשחמ לבא .שמתשמה לש שארה תעונת רחא

 תופידעב סה ייםייניצרי םימושיו םיישיא

 םע קווישה תא ליחתת 5804 .חותיפל תינשימ

 הלש 68א8585 קחשמה תכרעמל דעוימה רצומ

 תויונחב ותוא ואצמת .רלוד 100-מ תוחפ וריחמו

 .אבה דלומה גח תארקל תויאקירמאה

 ינשה ןוויכה
 יליבקמה רעשה לש

 אוא6סאו ,לטניא וצבקתה הנשמ רתוי תצק ינפל

 ,רפושמו שדח יליבקמ רעש ונל איבהל ידכ טינזו

 עובקש יתרוסמה רעשהמ עברא יפ ותוריהמש

 רשפאל התיה תירוקמה הרטמה .6 לכב

 םיינוציח םירזבאל רבחתהל םיאשינ םיבשחמל

 םהל שיש תולבגמל המ ףילחתכ ,םיריהמ

 יכ ונכרעה זא רבכ .םיימינפ םיסיטרכ תטילקב

 םיבשחמב םג הדוהת הייהת וזכ היגולונכטל

 .ונבזכוא אלו - תוספדמו םיינחלוש

 תא תללוכה ,תודבוכמ תורבח לש הצובק

 סטנמורטסניא ססקט ,לטניא ,מבי ,קפמוק

 לש הדובע תצובקב תפתתשמ ,1אא/48%-ו

 הקינורטקלאו למשח יסדנהמ ןוגריא) ןספמ

 טנרתא ללוכ ,םיבר תרושקת ינקת לע יארחאש

 יליבקמ קשממ תרדגהל (ןומיסאה תעבטו

 80158 טרפמ איה ןהלש הלחתהה תדוקנ .שדח

 םינותנ תרובעת ללוכה טפוסורקימו ₪ לש

 .תינוויכ וד

 ריבעהל תספדמל רשפאמ ינוויכ-וד .קשממ

 וא ייריינ ףיסוהל אנ" ,לשמל ,בשחמל תועדוה

 קשממה ,ןכ לע רתי .ייהקוסע ינא ,ןתמהיי

 תוספדמ תורישל לבגומ אל | יליבקמה

 רעשל רשפאתש הנוכת איה תוינוויכ-ודו
 ,םייטפוא םיקרוסמ םינותנ טולקל יליבקמה

 המכסה בייחמ שומימה .המודכו סקפ תונוכמ

 הדוקנב אקוודו תרושקתה לוקוטורפ לע הבחר

 תונויער שי טפוסורקימל .םיקרוח סינייניעה וז

 ךירצ ינוויכ-ודה לוקוטורפה ךיא לע הלשמ

 המ תא ףידעהל הטילחה דרקאפ טלויהו דובעל
 יתש ילב .אשוב | טפוסורקימ השעתש

 ראשה לכ ,הספדהה קושב תוירקיעה תוינקחשה

 שוחלו תואדווה יא םע דדומתהל הנצלאת

 .חורה תבשונ ןאל תושיגרב

 :גזו[

 הדלונ הידמיטלומל

 תרוסמת ןפואי לש תוביתה ישאר סה או

 הבצועש תרושקת תיגולונכט = ,ייינורכניסא

 סינותנ יבצק תרבעה רשפאל תנמ לע הרוקמב

 טמרופבו גוסב תולת אלל ,םיריהמ-הרטלוא

 תרדיש .תוידיתע םינופלט תותשרב ,עדימה

 תדעוימ תילבולגה תיתרפיסה תרושקתה

 יבצק סע ,םייטפוא םיביס לע 47או-ב שמתשהל

 .הינשל תויביס הגמ יפלא לש סינותנ

 תוליבחב סירבעומ םינותנה לכ 41%[ תרושקתב

 םיחוורמו תושק טמרופ סע ,תודיחאו תורצרצק

 גותימה ירזבא .הליבחל הליבח ןיב םיילמינימ

 לפטל םילגוסמ (םיבתנו סירשג ,ןופלט תויזכרמ)

 ךרוצ ןיאש הביסהמ הובגה סינותנה בצקב

 תרודשתה ןכותל סחייתהל ,םילוקוטורפ חנעפל

 .דוחל הליבח לכ רובע י"ןמז ןולחיי שקבל וא

 47-ב תוניינעתהל תומרוג הלאה תונוכתה

 םיהובגה םסינותנה יצבק תרבעה :שדח ןוויכמ

 .תוימוקמ תותשרב הידמיטלומ לש

 ריבעהל השקתמ הליגר טנרתא תשר

 בצקב ואדיוו לש דיחי ץורע וליפא

 לע רותיוו הסיחד ירחא םג ,יתימא

 רסירת ןיב ואדיוו ןויד .הנומת תוכיא

 תשר םג קונתל לוכ* םיפתתשמ

 סילוקוטורפה לכב היעבה .תפפ]

 אוה תוימוקמ תותשרל םילבוקמה

 שמתשמ לכש עובקה טרסה בחור

 בחור יבאשמ לכ ךסו רחאמ .לבקמ

 אלה תורחתה ,םילבגומ סה טרסה

 תררוג םישמתשמה ןיב השימג

 הקולחה תטיש .תשרה לוצינב הדיריל

 הניא 41/1-ב טרסה בחור יבאשמ לש

 הנוכתה .רתי סמוע תחת םג תסרוק



 םייחב םדקתהל ידכ

 | תעדל ךירצ

 םירבדמ ררחתשהל

 ..ונבהא םעפש

 1 ₪8 0:0 לא םירבוע
 קירק ב | ךשיא'ר = י יא יד ד ביג רם קליאו

 רבדה אוהש ,תילאטוט הרוצב השדח הסיפת וז" תודומעו תורוש לש תיסאלקה הסיפתהמ ררחתשה

 ינאש ,שומישל רתויב לקהו ,ותמצועב רתוי רידאה !/וסס|וחח 5/5/60 -ל רובעו ינורטקלא ןוילגב

 רנאש הממ הנוש ךכ לכ אוה .יתעדב תולעהל לוכי רופס ןיאב יקסיעה לדומה תא חתנו ןגרא !יתימא

 הרירב יל ןיאש דע "ינורטקלא ןוילג" אורקל םיליגר

 םתאש ינפל ותוא ןוחבל םכלוכל ץילמהל אלא

 ."...!וטהול הזה רצומה ... םיטילחמ

 3.6. סטסהג[א לש רמאמ ךותמ

 02/95 06 ו 2|א

 תשקה תועצמאב (/ו6%5) םידמימ

 תודוקפב שומיש אללו ,דבלב רבכע |

 םיפארג יגוס תורשע !טירפת

 ךותמ םיפקש תוגצמו םישדח

 !הנכותה

 פדולא

 לארשיב סוטול יציפמ / . / /

 | ו 1 03-5372929 תינלכ ₪ :ןליח לש םישרומה םיקוושמה לצא קרו ןא גישהל 0 9
 02-259473 ,03-5373986 דנלרטויפמוק ₪ 04-419393 םיצעוי םידע ₪ 02-257248 לארה וגרל ₪

 03-5237055 מ"עב הנכות ת"וש ₪ 04-628628 ,03-5751399 םיבשחמ ןויה ₪
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 בצק םישרודה םימושי שומימל תינויח תאזה

 האמדה ,ואדיוו תודיעו ומכ ,ביצי תרושקת

 תיתישעת הרקבו החטבא תוכרעמ ,תיאופר

 .הנומת דוביע תססובמ

 ולחה רבכ תימוקמ תרושקת תורבח רפסמ

 ןהיניב .ייגדאו םאותיי דויצו 47אַז יגתמ עיצהל

 סקיטפואנייס = ,ןורטבללק | תא | םיאצומ

 7או-ו טנרתא ןיב ריחמה רעפ .סב-ןמרגנואו

 47א1-ל (א1ס) םאתמ סיטרכ :לודג ןיידע אוה

 ןיידעו - ,טנרתא סיטרכמ תוחפל שמח יפ הלוע

 .יזכרמה גתמה לש ריחמה לע רבדל ונלחתה אל

 הנקב שממתהל ליחתת היגולונכטה רשאכ לבא

 תותשרל הבחרהה ,הינופלטה סלועב בחר הדימ

 .תנעמנ יתלב הייהת תוימוקמ
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 םיעדוי אלש םיבוציע
 המרופטלפ תולובג

 תריחבב סיבר ןורשכו ןמז םיעיקשמ םיבצעמ

 תתל ידכ הקיפרגו םיעבצ ,דומיע ,םינפוג

 המ לבא .הקיטטסאו יפוא םע הארמ םיכמסמל

 המרופטלפמ דדונ ךמסמה רשאכ הרוק

 וא שוטניקמל 76-מ רבעמב !המרופטלפל

 לכמ ייחלוגמיי ךמסמה ,טא[זא הדובע תנחתל

 לד 450ז ץבוק סע רמוג התאו בוציעה תובכש

 תוסנמ תינחלוש רואל האצוה תורבח .שביו

 םינקת ץומיא ידי לע היעבה םע דדומתהל

 50%8. תפשל המודב ,בוציע לוקוטורפל

 הפש איה 50%. .םילודג םיבשחמב תלבוקמה

 ,180 ימלועה הניקתה דוגיא לש ,תינקית

 תוארוה טסקט יעטקל םיפיסומ ךיא הרידגמה

 ןכות ןיב הדרפהה אוה הב דחוימה .דומיע

 8+1[07085-2ס0ויתו 0009155600

 ססטחוסח15 068186 סח

 ה (/!ח80/5-2858₪ 0

 צאו!| !ססא 186 536

 צעחפת 815012960 סח 3

 עחוא צ/סז(513100ה 0זי

 ה 301058.

 ילבמ דחא תונשל רשפא - טמרופל ללמה

 תוחיתפה אוה רחא ןורתי .הנתשי ינשהש

 הבצועש דומיע תינבתש ךכ ,םינותנ תפלחהל

 יטרדנטס הנבמכ שמשל הלוכי 50/8 תפשב

 .םיכמסמ תכירעל

 רואל האצוהב תוקסועה תורבח ולחה הנורחאל

 אדמה[ תג .הפשה תא ףמאל 76 לע תינחלוש

 םינזגמה קושמ לודג קלח הקיזחמה

 תסריגב 50א/1-ב הכימת לולכת ,יאקירמאה

 ררחושתש ,הלש הנכותה לש ו\ותטסשפ אד

 5081, יצבקל הרמה תרשפאמ הרוטנוו .ץיקה

 ₪8 תרבח לש) ישילש דצ תונכות תרזעב

 50% ריממ ררחשת טפוסורקימ .((צאא

 שמתשת לבונו ₪08 םילילמתה דבעמל

 תרבח .א6ו/ג4₪ לש דועיתה רובע הז טמרופב

 דומיעה תנכותל 50א/, תבחרה העיצת ץא\אומ

 תא העכמ ואסזהסו-| ומאה אמ

 .[ח(6117ג2 ארקיש ףסותה

 , 01/8%-ל םייפילתחת םיחתפתמ ליבקמב

 .םיישיאה םיבשחמה סלועב רתוי םינגועמה

 יפרגה רואיתה תפש תא הרציש הרבחה ,%6

 תארוק איה ול םיצבק טמרופ הניכה ,ק03ו50ח%

 םתרזעב ,א680847 סשב הרמה הנכותו קס

 לע טפירקסטסופ יצבקב תופצל | ןתינ

 אס םסשב ,רתוי הנטק הרבח .תונוש תומרופטלפ

 לש יפרגה עונמה תא תלצנמ ,ז1גח6 503

 , \לותסאפ תביבסב 621) הלעפהה תכרעמ

 תא ריבעהל ידכ (שוטעקמב | (טוסאסזגש

 ,ל'ינה תונורתפה ינשב .יפרג דומב םיכמסמה

 אוה ןכש ,ךורעל רשפא יא אבוימה בוקה תא

 ךותחל ,וב תופצל רשפא לבא ,הנומתכ עיגמ

 - רקיעהו םינוש םיכמסמ ךותב ותוא קיבדהלו

 .תומאות אל תומרופטלפ ןיב ותוא ריבעהל
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 םימדקתמ םיתוריש
 26 תותשרב

 םילוכ: םיתשורמ 26 ישמתשמש םיתורישה

 הגרדב ולע םיפתושמה םיבאשמהמ לבקל

 ,הספדהו םיצבק יתוריש לעמ המרל ,הנורחאל

 .הכ דע תותשר לש תוירלופופל סיטבה ויהש

 הנורחאל םיאצמנ םישדח םיתוריש השולש

 010841 )  ילבולג ןועימ :תוליעפה דקומב

 ילבולג םיתוריש ךירדמ ןיעמ - (אגאוזא6

 ,תשרה לש ייבהז יפדייל ותוושהל רשפאש

 ,ילוק ראודו רובידל תשרב שומישה - הינופלט

 ,םיקורס םיכמסמ ,תונומת תרבעה - האמדהו

 .ואדיוו הקיפרג

 תשרב ןמז הזמ םשוימ רבכש ,ןושארה תורישה

 אפוד |
 דש ₪

 0931 . ןחו3ּסותפ
 וז 01סזץ

 | דס 2ץ'5 חת

 | סקסי חח 5

 | 16 קיס חו
 | דתהז שס ג סע

6 15 5 51908 | 
 | קזיזחז 50 בזה דס!9קתסחץ

 לש 4.0 הסריגב ותא הלילכה לבונו זאפ

 תמיכס לע ססובמ ,ייילבולג ןועימיי אס

 תיכרריה הרוצב םיבאשמל תומש תאירק

 .םשה יפל דעיה תא אצומש יזכרמ ךירדמו

 הספדהה תרש לש 1 רפסמ תספדמה ,לשמל

 תרבח לש םילשורי ףינס לש םיפסכה תקלחמב

 :ארקת יילפני

 אטתמ] אא 51 א1.406א75. קתואדא]

 גוסב = םיתורישה ךירדמב עיפוי םשה

 לא הספדה חולשל הצריש ימ לכו ייתוספדמיי

 םשל רודישה תא ןעמי ,ליינה םיפסכה תקלחמ

 תא ריכהל ךרטצי אוהש ילבמ ,תספדמה

 ילבולגה ןועימה תרש .תשרה לש היגולופוטה

 תדעוימה תוריש תאירק לכ תונפהל עדי

 סיבתנו םיתרש לש היכרריהה לכ ךרד תספדמל

 רתוי תללוכ הינופלט .הדעיל עיגת איהש דע

 םיירמונאפלא םיכמסמל לוק יצבק תפסוהמ

 ונאש םיתורישה ףסוא לכב רבודמ .םיליגר

 תוחיש ןוגכ ,השידח ןופלט תכרעמב םילבקמ

 .המודכו יטמוטוא גויח ,ייירחא בוקע" ,הדיעו

 תוימוקמ תותשר לש ייףוקשהי"  גוזימה םג

 רומא ,הינופלטב ןמזמ םייקש ,תובחר תותשרו

 תובקיעב םינות) תרושקת תותשרל עיגהל

 .אד87-ל לבונ ןיב הלועפ ףותיש

 ,האמדה אוה שומימל רתויב השקה תורישה

 הנומת יצבק לש סימוצעה םידמימה ללגב

 תונומת לש יתימא ןמזב הסיחד עצבל ישוקהו

 71 קשממ לע לבונ הזירכה תאז לכבו .ואדיוו

 12 לש הצובקו הנומת יצבקב לופיטל שדח

 ןה יכ ועידוה רבכ ,צק ןהב תטלובה ,תורבח

 טפוסורקימ .תתשורמ האמדה ימושי לע תודבוע

 ינפמ הירבדל- הלא םיאשונב תרהממ אל

 לש ריהמ ןורתפל הפדעה ועיבה אל תוחוקלהש

 יתוריש לילכת איהו - הלא םימוחתב תויעבה

 לש 64180 תסריגב קר האמדהו הינופלט

 .הלש תידיתעה הלעפהה תכרעמ



 תולובג אלל םילילמת דוביע
 ו-2 = רש שר והרי רה שי | 7277 7 7 4-7 7

 תופש 31-ב \/010267160  -ב םישמתשמ םישנא ןוילמ 10 לעמ
 בי 0 ווק = 1 לש ./+ 0 007% |

 ?םהינ'ב התא םגיםאה

 :הגיצמ תילגנא תירבע הסריג \\סזטק6ז160 1

 ךמסמב םיטנופ 250 דע בוליש ₪ תמדקומ הגצה דומ ₪

 .דחא ((/צ/ 6/6 - סזוחז סזפטוסש)

 .ךסמה לע תמלשומ הכירעל
 (8!30|508) םישימג םיטנופ 6 ₪

 .רצומב םינבומ הספדהל .תרושקת תותשרב האלמ הכימת ₪

 תיקפוא הספדה לש בוליש ₪ לש םוקימ לע תטלחומ הטילש ₪

 .דדוב ךמסמב תיכנאו .ךמסמב הקיפרגו טסקט ,תואלבט

 .רצומה ךותב תונומת תיירפס ₪ ,םיינורטקלא תונוילג בולישו גוזימ ₪

 .תונכות לש בחר ןווגממ טסקטו הקיפרג
 לש יטמוטוא ,ילנויצרופורפ רושי ₪

 תמרב הנתשמ לדוגב טסקט : .המצוע בר תואלבט ללוחמ ₪

 הרושב ,םלש ךמסמ

 .תדדוב הלימב וליפאו ..תללכושמ ורקמ .תפש

 סח 165 תיבה םע לוקו ה בלש יו! שדח

 ןרוא
 6 -ל תוכיא ירצומ - מעב תוברעמ קטזא

 61364 ביבא-לת ,36528 .ד,ת//7 םולשה ךרה ו = = שש - ה 4

 03-6918771 .סקפ ףוק בר) 03-6952806 לט" ל 12+ . ד / 0% ו

+ | 
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 תממהמ תיפרג תלוכי.תח 401, ס5ז6א תגזאדתח

 דבלב םילודגל .\8/(6ז6 0

 תרושקת תותשרל תוספדמב ההובג הנחבא..] 3567166 1

 \צוחסוצפ תביבסב יעוצקמה חתפמל םילכ .1/1508] 6++

 תיתשת לכ לע םיצבק תרבעה .1.301.1ח%א ץ

 םיחטשל ידמ*מ תלת רומיג .86067126 0 5

 ענכשמ ריחמו תירוקמ השיג .1/0005 0

 םיררחסמ קשממו תוריהמ - .3ט4002412 (סד 5

 סיחבשומ םיעוציב ,תרפושמ הפש .05488 + 0

 םיתשורמל תודרשה תכרע .א166 10015 סי 5

 םיעבצ 16-ו 01 ם ,הידמיטלומ .1 1 ,גא0 0

 \/וחשסשפ-ו 005-ל תושדח תוא סריג .ת0א0 5

 -ההסזאו םשפו6\
 קג|אדשה

 תממהמ תיפרג תלוכי

 תמסג| תרבח לש תגןאזמת רויאה תנכות

 ['ז80מ| 2681ףח 28/16 0

00 02 ₪ % 

= 
= 

.. 

 1[ < 20 ]ו
0 0-8 

 1993 יאמ לארשי 0

 -רג לע ונלש םיגשומב הכיפהמל האיבה פוקה

 לש יטסילאיר יוקיח ידי לע .תבשחוממ הקיפ

 ,םייסאלק הקיפרג ירמוח לש תויזיפה תונוכתה

 -המ רכה ילבל תוקוחרה תואצות הגישמ איה

 -וק תבשחוממ הקיפרג לש יטטניסה הארמ

 תא תנקתמ ,2.0 ,השדחה הסריגה .תילנויצנוונ

 תא דבאל ילבמ ,תמדוקה הסריגה לש םייוקילה

 -יעה .תונעטה תחא .הדוחי

 לכ ,התיה רבעב ועמשנש תוירק

 יכרד לש יוקיחל תואנק בורמ

 ,תילנויצנוונוקה תונמואה

 -ה תא הדביא 0%

 .תבשחוממ תונמוא לש תונורת

 -ינ תינטרפ הדובע ידימ רתוי

 תולוכיש ,תולועפ עצבל השרד

 הרוצב תועצובמ תויהל ויה

 .תילבולג

 ללוכ השדחה הסריגה

 -ותל המודבש ,ךכ ייסיננסמיי

 לוכי התא ,תורחא רויא תונכ

 .ילבולג הנומת דוביע עצבל

 ,םייטרדנטסה םיננסמל ףסונב

 םיטקפא המכ תללוכ ?גנתשז

 הרואת יקחשמ ,לשמל .י'םיקילדמייו םיינשדח

 -יבס ,ירוחאו יתיזח רוא תומדל ךל םירשפאמה

 .סינוש םידוגינו םינוש םיעבצב ,דקוממו יתב

 תעצבמ תינכותהו םירטמרפה תא רידגמ התא

 -חא םיטקפא .תיטמוטוא הרוצב טקפאה תא

 ןאוו ןונגסב תוינבצע לוחכמ תוכישמ ,םה םיר

 "הליזניי ,תיכוכוב תופקתשה לש םיתוויע ,ךוג

 עצבל תלוכיה .המודכו תורדכתה ,םיעבצ לש

 התיחפמ אל םיילבולג םיננסמ ידי לע םיטקפא

 הרוצב טקפאה תא םשייל תגוחוטז לש התלוכימ

 .תוכיסמו תושרבמ תרזעב ,תימוקמ

 לופיט לש אשונב רסחב הקול ןיידע קגוחוסז

 הנומת ךותב טסקט בלשל הדיחיה ךרדה .ללמב

 תירוטקו (₪₪15א81) הכיסמכ ותוא אבייל איה

 רבדה .דעְא 1 יבודא וא 161ע ינפוג בוקמ

 -גה םימרוגה ראש םע גזמתהל טסקטל רשפאמ

 ריחמה לבא ,םיווש ןיב הוושכ הנומתב םייפר

 םילבוקמש םילכ סתואב וב לפטל ךניאש אוה

 קגוחשז לש האירקה תרוצ םג .םינפוג דוביעב

 .תנבצעמו תלברוסמ איה םייוסמ ןפוגל

 הלעפ איה 486/66 בשחמ לע הנכותה תצרהב

 הנחבאב ורצונש םיטקפיטרא דבלמ ,יפוד אלל

 -דב אצמנ םיטקפיטראל רוקמה .תויביס 24 לש

 רומא רביירדה ןוכדיעו ואדיווה סיטרכל רבייר

 -לפ תשרדנ אל ,השעמל .היעבה תא רותפל

 הסריגה ןכש ,הנכותה רובע הקזח הכ המרופט

 2) התמדוקמ םיבאשמ תוחפ תשרוד השדחה

 קקזנ התא תאז לכבו ,(תוחפ ןורכז טייבהגמ

 תוחפב קפתסת לא ןכלו יטמתמ דבעמל

 שמתשמה קשממב םישודיחה .33/3862%-מ

 תא םיאתהל יעוצקמה ןמאל עייסל םינווכמ

 השדחה היצקנופה ,לשמל .ולש ןונגסל םילכה

 תא םיאתהל תרשפאמ 2תנצה 51066 וז

 -אה תא סוגדל ,תשרבמה עגמ לש סירטמרפה

 -ותה תא לבקתש דע עגמה תא ללכשלו טקפ

 התא ,תשפיחש טקפאל תעגהשכ .הייוצרה האצ

 תלבטב תדחוימה תשרבמה תא רומשל לוכי

 תת 5

 תינכות הראשנו התיה יזגסוג| 65וקת ץגוהוטז

 רויא תויגולונכט תמשיימה ,תדחוימו תידוחי

 דבאל ילבמ ,העיתפמו תירוקמ ךרדב ינורטקלא

 .לתימאה יתונמואה עגמה תא

 8((61ז6 0
 דבלב םילודגנ

 הפיא" :אוה לאשתש ןושארה רבדה

 הבוחב תלפקמ תאזה הלאשה .יי!8צ500א-ה

 הלעפהה תכרעמ לש ,4.0 הסריג ןיב לדבהה תא

 תואסריגל ,םלועב רתויב תירלופופה תיתשירה

 הסריג תא תדעיימ אל לבונ ,הכרדכ .תומדוק
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 | לכה רמוא םשה

 בשחמהש ,איה תוביסה תחאש ,ןכתי
 6% 4 א 801. לש אשינה
 תרושקת ,תושימג ,המצוע רתוי ליכמ
 ולקשממ םרג לכב תוחונו
 ,תוכיאה אשונ רשאכ) ,ריעזה
 .(וילאמ ןבומ אוה

 לש ימואלניבה בשחמה לש ותלעפהל תונורתפה
 ידי-לע םילבגומ םניא ק\6א א מו
 ,רמולכ .ןמזב םייונישו םייפרגואיג םיחווט
 בשחמב הריחבהש ,דאמ ןכתי
 לש בולישהמ תעבונ 0084 8811. לש
 .ךכ הז ןכאו דחי םג תונוכתה לכ
 ראשו הקירמא תא תועינמש ,תוביסה ןה הלא
 .ק\6%א תק 81. םע דובעל םלועה

 תויגולונכט+רפוס

 אווסאס50ד 1אססוא5 תנכות םג וישכעו
 ו 00

7 
2 : 

 ....אפע

 או
 וא סו

 בשחמ לכבש ,ךכל הרושק הביסהש ,ןכתי
 תונקתומ 46א480 פז לש
 ,הליעיו הריהמ הדובעל תוינויחה תונכותה לכ
 שזאססועפ" 005 ללוכ
 הכימתה תוכרעמש ןכתיו ,123 סוטולו
 .ךתוא תוקנפמ שמתשמב

0 50330 5 
 לארשיב םיגיצנ

/ 
 ְי |

: 
| 

 וכ | | = עב
 ווק 1ו8וסחוהש 10 5. 11 5111 065.
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 608156 57680/ 8019168 ממשק: 2
 ב 0

 אל ליינהש יפכ ,3.א תואסריג לש החבשהכ 0
 הנוב לבונש המ .2.א תואסריג תא הדיצה וקחד
 ,תויתשיר הלעפה תוכרעמ לש הדימריפ אוה
 המרל הנופ השדח תישאר הסריג לכ רשאכ
 תדעוימ אווז 4.0 .תושירד לש רתוי ההובג
 ישזאפפ-ל הרישי תורחתב ,דבלב תולודג תורבחל
 .ןאיינב לש

 רתויב הרורבה הרוצב תונגפומ לבונ לש תונווכה
 הקיתווה ןועימה תכרעמ תפלחה ידי לע
 התארשה תא הבאשש ,תילבולג ןועימ תכרעמב
 תשר לש גשומהש ימ .שזאט5-ב תמשוימש וזמ
 ריחמהמ ץחלהל ךירצ אל ,"וילע לודגי תילבולג
 ראשהל לוכי אוה - אטוואגש 4.0 לש הובגה
 ןתוא בורקב ןכדעת לבונ .3.א וא 2.8 תואסריגב

 וודה דו" ₪ 0%

 ב
 דסונ| 011 80090
 דוח 6
 ו
0 

 ים גוסט

 דהא סו

 ךלש תשרה סא לבא .תושדח תואסריג-תת םע

 םיבתונמו םירשוגמ םיעטק לש ךובממ הייונב

 רתו: וא רסירת םע ,תבכרומ היגולופוטב

 אצמתהל תלוכיה ,םשו הפ סיצבושמ םיתרש

 אוה יזכרמ ןועימ תרש ידי לע תשרה יבאשמב

 הידמה אשונב תשדחמ סג לבונ .בושח ןורתי

 תכרעמ םע דחי ,לולכ דועיתה לכ :דועיתל

 ןנוכ ךל ןיא סא .דיחי 60-80%1 לע ,הלעפהה

 תאו םיטקסיד לע הנכותה תא שוכרל לכות

 .ףסונ םולשת תרומת ,ספדומ דועיתה

 ןועטל לבונ וישכע תרשפאמ חוקלה דצב

 תכמות איה ,ואתשסממ תחת הנכותה תא

 -ומכ ,ףסונב) טפוסורקימ לש אס18 טרפמב

 םירביירד סע ,(לבונ לש 051 טרפמל ,ןב

 תכמות איהו תשר יסיטרכ 150-מ רתויל

 .(808518) תורורצב סינותנ תרבעהב

 הטוענפ הנקתה

 15-כ הכרא 3.11 תרש לע א6ו\/ג6 4.0 תנקתה

 שי הנקתהה ינפל .דועיתה תאירק ללוכ תוקד

 1993 יאמ לארשי 6

 תומשה בור .רוזחיש הירחאו יוביג עצבל

 סא לבא ,הסריגל הסריגמ תיטמוטוא םירבוע

 סיתרשב םינוש תומש שי שמתשמ ותואל

 תינדי םתוא תונשל ךירצ ,3.11 תחת םינוש

 תא לצנל םיצור םא .שדחה ילבולגה םשל

 הנקתהה ,השדחה םיצבקה תסיחד תיצפוא

 דצמ .יונפ קסיד חפנ רתוי הברה סע תמייתסמ

 הלוכי תילבולגה ןועימה תכרעמ דוסימ ,ינש

 בלשב דחוימב ,תובר הדובע תועש ךוראל

 תותשרה לש הנבמה תא גיצהל ךילע .ןונכיתה

 רחא יללכ ןפואב בקועש ,ץעב םיתרשהו

 ינדפקה ןונכיתה .הרבחה לש ינוגריאה הנבמה

 טוריפ תמר ןיב ןוזא אוצמל ידכ שרדנ

 ,תיגול הרוצב םילזלזו םיפנע תפסוה רשפאתש

 .תכרעמה לש רתי ךוביס ןיבל

 אסואג יתרש ברעל רשפא

 לכ לבא ,4.א-ו 3.א תואסריגמ

 םייקו דרפנ לוהינ שרוד גוס

 תומיאת תויעבב לקתתש ששח

 ,םינש= = טנרתא | יסיטרכב

 מממ תורגסמ טולקל ושקתיש

 לבונ .4.0 הסריג לש 2

 תופסונ תויצפוא לע הזירכה

 השדחה הסריגה תא תוביצמה

 ,תומדוקהמ רתוי ההובג המרב

 ילודומ ץירהל תלוכיה ןהיניב

 ידקומו 6 תונחת לע אא

 לוהינ ,האמדה יתוריש ,טוויח

 .דועו םירפושמ ןורכז תנגהו

 וניא השדחה הסריגה ץומיא

 אלא ,יתרגיש החבשה בלש

 ,תיגטרטסא הטלחה

 הנממה לכ תא תופיקמ היתויועמשמש

 .ינוגריאה

451 456061 | 
 תוספדמב ההובג הנחבא

 תרוועקת תותוערל

 -ייל תוספדמ לש יעיברה רודה תא הביחרה גש

 הספדה תרש שמשל דעוימה ,שדח םגד סע ,רז

 םידומע 17 ,הובג הספדה בצק 45: םגדל .תשרב

 -או ,38| תמדוקה תספדמל היהש יפכ ,הקדב

 םייקש יפכ ,שטניאל תודוקנ 600א600 לש הנחב

 אל רופישה .תורחאה יעיברה רודה תוספדמב

 ריחמ תדרוהב הוולמ וליפא אלא ,רתוי הלוע

 הכימת .(בייהראב 3,999 םוקמב רלוד 3,749)

 תא הלעמש היצפוא איה 2 המר טפירקסטסופב

 .רלוד 5,500-ל ריחמה

 -יא לש ריהמ 8156 דבעמב תדייוצמ תספדמה

 -מה קשממה | .ריינ ישגמ ינשו 0960/25) לטנ

 -ממ 10 יפ ריהמה ,81-1זסחו6 גוסמ אוה יליבק

 תרזחהל שמשמ םג אוהו ליגר יליבקמ קשמ

 ללוכ יסיסבה םגדה .בשחמל תספדמהמ עדימ
 לנפוג 10-ב הכימתו | [תופ!!סח[ ינפוג 5

 אוא תיצפוא .\\ותאסא5-ב םייוצמש ,דחדץא
 -מה קשממה דבלמ .פס180חָקו ינפוג 25 הפיסומ
 -רל 10091146 קשממ תספדמה תללוכ ,יליבק
 ,טנרתא תותשרל !6!כ6₪ו קשממו לפא תותש

 ריהמ יעיברה רודה ,םיעוציב לש םיגשומב
 4 וא הקדל ללמ יפד 14.8 :ול םדוקה ומכ ךרעב
 -סה 76 1485 ינחבמב ,הקדל הקיפרג יפד
 הנחבאל םיסחייתמ ליינה םירפסמה .םייטרדנט

 -אה תא םילעמ רשאכ .שטניאל תודוקנ 300 לש

 לבא - עברל תדרוי תוריהמה 600091-ל הנחב

 -כט םע .תיטמרד הרוצב תרפתשמ תוכיאה

 אלו טעמכ ,אק לש תפד הנחבאה רופיש תיגולונ

 תונטק תויתואב םג ,םירובש םיילוש םיאור

 ההובג הנחבאה התיה ומכ אוה טקפאהו ,דואמ

 טלפל סחייתהל ולוכ: םישמתשמה בור .הברהב

 לש סופסיחה דבלמ ,הספדה תוכיאב רמוחלכ

 .םירופא תונומת

++6 |1508\ 
 ינוצקמה חתפמל םילכ
 \/וחססט5 תביבסב

 לאוזיוול המוד הייהת /וט4] 6++-ש תבשח סא

 אל איה יכ תולגל עתפות ,הפשה דבלמ ,קיסייב

 .\אות6ס5 תונכית תעדל ךרוצה תא ךממ תכסוח

 ,"תיטרדנטסהיי :תואסריג יתשב תעצומ הנכותה

 ימושי חותיפב קר תכמותש ,רלוד 199 הריחמש

 -יגל החבשה הווהמה ,ייתיעוצקמהייו ואוח

 .אווסזוספס 6/6++ לש 7.0 הסר

 יוצטג| רעסזא86חסה | ארקנ שדחה קשממה
 סישדחה םילכה םע בטיה בלושמ אוהו (ץו/פ)
 ייםיפשאייה .ייילאוזיווי תונכיתל טפוסורקימ לש
 סיבאשמה ךרועו - 61855 \/ו2410-ו גס 1236 -

 ולאשוה תואיגשה הפנמו ךרועה .אֶקְק 5וטטוס
 -ועה וז הניחבמו (לטוסא 6 !סז \/ותשסואפ תנכותמ

 .7.0 הסריגב ונרכהש הזמ קזח תוחפ אוה ךר
 רודיה עצבל וישכע רשפא ינש דצמ
 -הב הבושח הנוכת ,עקרב (60א/וקז \דזסא)



 ,דקוש התאשכ
 ףידעת
 שש הז

-- = / : 8 4 6. 27 - - 

 ,התונשדחב העיתפמה הרמוחה תינרצי - שו

 הגיצמ ,ימלועה קושב הירצומ תוכיאו התוירוקמ

 םילקה תרבחמה יבשחמ תחפשמ תא הוואגב

 םיחתופ סו יבשחמ .םגוסמ רתויב םיללכושמהו

 תודיינ ךות בושחימ תויורשפא לש שדח םלוע ,ךינפב

 םינוש םיגוסמ וסדש800%5 לש קושב .תלבגומ יתלב

 לש םדוחיי טלוב - םיעוצעצכ םיגהנתמו םיארנה

 המצוע יברו םינימא ,םייניצר הדובע ילככ ס₪11 יבשחמ

 ילוהינה ךילהתב ,םיקסעה שיאו להנמה ,ךל ועייסי רשא

 .םינש דועב םגו םויה םג - םוקמה לעו םוקמ לכב

 .םש11 ףידעת - לקוש להנמ התא םא ,ןכ לע

 רודלא לש הכימתהו יוביגה םע םיקוושמ ס5ו1 יבשחמ

 ףוסל תדחוימ הקסיעב וישכע םיעצומו מי'עב םיבשחמ

 .םיפסכה תנש
 יפקיה דויצו םיבשחמ קוויש ףגאל גייח םיטרפלו המגדהל

 .ןאכ ליחתמ ךיקסעב קוניזה .03-6459292 :לט ,"רודלא"יב

 7 סמו
" 8% 8 4 

 סטו | לש אסדפפססא
 רתוי ךל ןתונו תוחפ לקו

7 
 ש

 לשל ב

 ₪סדפפ8ססא -ה ,ינועבצה ךסמה םע סםוו 325 6

 םימלשומ םיעבצב םייחה תא שיחממה דיחיה

 :ובו (92 לירפא) ₪6 !/\קדסמ 4642וו865-ב 5סוד5'08 640ו05-כ רחבנ

 252 תוריהמב ו 38651 המצוע בר דבעמ
 םינווג 262 דע (640%480) 64/60 ינועבצ ךסמ

 או תוללוס םע תועש 3 לעמ הדובע ןמז
 הריחבל 60/1208 חישק קסיד
 תוחונו תובר הבחרה תויורשפא
 םדומ .סקפל היצפוא
 ש/וטססש/5-ו 005 ,טפוסורקימ רבכע ,האישנ קית

 ןייטצמה צסדש8ס00סא -ה ס511 320 511
 ...תללכושמ יכה תלבסנ יתלבה תולקב
 :בשחמ הברה ךכ לכו ג'ק 1.6 קר
 תוריהמב ! 3865( ריהמ דבעמ
 64/00 ךסמו 02
 .םינווג 64 דע (640א480)
 ויתונוכת רתי לכ
 .ינועבצה םגדה לש הלאל תוהז

 הרמוחל תוניצרב םיסחייתמ א ו
 וי" עב םיכוצהומ

 תרושקח רפמ
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 .תיסחי םיכוראה רודיהה ינמזב בשחת

 ימושיל תדעוימ תיטרדנטסה הסריגה ,רומאכ

 תתפל ןתינ תיעוצקמה הסריגב .דבלב ואגתוסש5

 לש קזוחה תדוקנ הניא וז לבא ,כ05 ימושי םג

 תירפיס לע םיכמסנ ייםיפשאייה ינש .הנכותה

 ,80% לש תויצקנופה תיברמ םיגצוימ הב ,א[6

 התא םא .6++ לש (01.455) "תוקלחמיי הנבמב

 ,אק] קשממל תורישי וא ,6 דוקב בותכל הצור

 .ךל ורזעי אל םיפשאה

 ךל רשפאמ - אָקְק ואטגא - י'םימושיה ףשא"

 ךסמ וא ,הספדה לשמל ,תיסיסב הלועפ רוחבל

 -ופב דוקה תא תיטמוטוא רציימ אוהו ,הרזע

 .או6 תוירפיס לע ססבתהב ,םיאתמה טמר

 ךל רשפאמ - 0186 ו\טגו - ייתוקלחמה ףשא"

 -שמ תולועפל וביגי קשממ ימצע ךיא רידגהל

 לככ .הרדגההמ דוקה תא רציימ אוהו שמת

 ,םיפשאה תרזעב תינכותל דלש ןיכהל לקש

 6++ לש הקימעמ הרכה תשרוד היצזימיטפואה

 -הו הנבהב דואמ םירזוע םיפשאה .א1:6 לשו

 -וקה ינפמ ךילע םיניגמ אל םה ךא ,ןויסנ תיינק

 דוגינב .ייסינפבמי \אּותסא5 תונכית לש םיצ

 תנכת ךופהת אל 14 6++ ,קסייב לאוזיוול

 .עגר ןיב ,החמומל ליחתמ

 לש רתויב קירבמה קלחה

 -מה ךרוע .אוה .צופטג| 6++

 . 4קק 5₪6:0 ,ימולחה םיבאש

 באשמ לכב לפטל לגוסמ אוה

 ידוסי גשומ אוה ייבאשמיי)

 לכל סחייתמ אוהו \/גת6סוא-ב

 -יה םהב םיעצמאהו םילכה

 -לצ ןוגכ ,םישמתשמ םימוש

 ,(המודכו םילכ ילגרס ,תוימ

 -הש ךכ ,תילאוזיוו הרוצב

 ןוגכ ,רתויב תוינחרטה תולועפ

 -של תוכפוה ,םיטירפת תנכה

 תא ךורעל תרמגש רחאל .עושע

 תא קינזמ התא ,םיבאשמה

 ךרועה ךותמ ייתוקלחמה ףשאיי

 -מה תא זא רשוק ףשאהו

 .םושייל םיבאש

 1993 יאמ לאושי 0

 ילב .ץוצטג| 6++ תא ץירהל וליפא םולחת לא

 קורזת לא .ןורכז טייבהגמ 8 תוחפלו קזח דבעמ

 קלח ןכש ,הלש דועיתה תאו 7.0 הסריג תא םג

 -יווה הסריגב תורסח תוקיתווה תויצקנופהמ

 -הש החנהה לע טסבתמ שדחה דועיתהו תילאוז

 -וימב תיביטקרטא %₪ופטגו 6++ .ןימז ןיידע סדוק

 הסריגל 7.0-מ החבשה :החבשה תקסיעב דח

 -הו (בייהראב) רלוד 139 קר הלוע תיעוצקמ

 קר הלוע תיטרדנטסה הסריגל סא 6-מ החבש

 .רלוד 9

 | גכ1 וחא \
 לכ לע םיצבק תרבעה

 תיתשת

 !ידמ תמכחותמ תויהל הלוכי רזע תנכות םאה

 תרבעה תנכות ,131גחא לש השדחה הסריגה

 -המ רתוי הברה תעצבמ ,תירלופופה םיצבקה

 סויכ .תונושאר היתוסריג תא הנייפיאש תועינצ

 ,קוחרמ הלעפהה תויצקנופמ הברה תללוכ איה

 60/ ומכ ,תוידועי תונכותל הכ דע תקקזנ םהל

 -הל לוכי התא .ןוטרונ לש קס/1\תעשתסתס-ו 565500

 ,(1גא) תימוקמ תשר תיתשת לע התוא ץיר

 גוסהמ) הטושפ תושיר תכרעמ התיה איה וליאכ

 הלש יייעבטייה סוידמל ףסונב ,(קתסת-70-קממה

 וא ,ירוטה רעשה ךרד בשחמל בשחמ רוביח -

 .םימדומ תועצמאב וא ,יליבקמה

 ףסכב ריחמ הבוג תרפושמה תוילנויצקנופה

 .פגאו לש 456% ,ןורכזבו (בייהראב רלוד 170)

 הובג ןורכזב הנכותה תא ןיקתהל ןבומכ ךירצ

 היצזימיטפוא הרבע איה יכ רוכזל יוצרו

 תללכושמ םיצבק ףוליח .תכרעמ | .\/ות00ו8-ל

 יטמוטוא עוציב תרשפאמ 5חוגהאסהגתַפט םשב

 ידי לע ,םיבשחמ ינש לע םיצבק ןיב ןורכניס לש

 םיעובק םינמזב תיטמוטוא םיקתוע תפלחה

 ןתינ תיטמוטואה תוקתעהה תינכות תא .שארמ

 [ ןס 18%( 5%

3 4 
 ךו אש ךתה עת

13 14 15 | 

 חמה"

27 28 29 8 

 ו

 -ובמ רבעב היהש ,קשממה .שארמ הנשל תנכתל

 םייפרג םיטנמלא םע רפוש ,דבלב םיוות לע סס
 -הו הרירגיי ללוכ ,רבכעב תבחרומ הכימתו
 ."הכלש

 תוילנויצקנופה תא רפשל ודעונ םייונישהמ המכ
 התא סא ,לבא ,ו/ותנסואפ [סז \לסזאקזסטק' תחת

 -עה עצבל 1ק1וחא לש התלוכי תא לצנל הצור
 יכ אדוול ךילע ןאטו\טגפ תשרב םיצבק תרב
 -יגמ סה ןקא.60%-ו אטדא.60%! םירביירדה
 ונחנא .(המאתהב 3.10-ו 3.26) תושדח תואסר
 םע ו/וחוסאפ תחת 13ק1גה% תא ליעפהל וניסינ
 -תה רפסמ םע ונלפנו רתוי תונשי תואסריג
 לש רביירדה ,ינש דצמ .תורומח תויוקסר
 הבולעה תלוכיה תא םילשמ תרושקתל 1 31 ותא

 הלעמ אוהו וצותוסיאפ לש ירוקמה רביירדה לש
 הינשל תויביס ףלא 38.4-מ תוריהמה לובג תא
 .שולש יפ ךרעבל

 תרבעהל ךירצש ימל זפב אלוסת אל 1201תא ש

 אל אוה םא דחוימב ,םיבשחמ ןיב סיצבק

 תימוקמ תרושקת תשר תיתשתב דייוצמ

 וכירעי לבונ ישמתשמ וליפא לבא .יי'תיתימאיי

 קפמפ- תושירב הלש תורפושמה תולוכיה תא

 10-קטסא

 6067126 ןסז
 \/וחססש5

 םיחטשל ידמימ תלת רומיג

 :םישמתשמ תוצובק יתשל תדעוימ וז הנכות

 -ורו ידמימ תלת םייבית סע םידבועש ,םיננכתמ

 חטש רומיג הביטקפסרפ תונומתל ףיסוהל םיצ

 -ימ ינשב םידבועש ,םייפרג םיבצעמו יטסילאיר

 הרוטסקטו קמוע תתל סיכרד םישפחמו םידמ

 .םירויאל

 -וצב ידמימ תלת לדומ לש אוביב ליחתמ התא

 תינכותמ (ואזאמאא\או₪) ייסיטוח תרגסמיי תר

 -ופב וא פא: טמרופב ,םביתה

 ךל תקפסמ הנכותה .פ81 טמר

 -הה תביבסב האלמ הטילש

 תונוכתו סוקימ ללוכ ,השחמ

 ,חטש ירמוח ,רוא תורוקמ לש

 תורוטסקט ,םיעבצ ,תוללצה

 חיננ ,המגודל .הפקשה תויווזו

 -ממ הנומת רוציל הצור התאש

 -נש יפכ ,לכוא רדח לש השיח

 אביימ התא .ןאכ הנומתב האר

 -מו גטוט6גפ-מ ץבוקה תא

 תא חטשמ לכל קינעהל ליחת

 -לג לכואה תונחלושל :ויתונוכת

 קרב תיכוכזל ,קירבמ ץע רומ

 ,םומע רהוז עקר לע יתדוקנ
 םיטפט לש הרוטסקט תוריקל
 -ויצ לש הרישע הירפס .המודכו



 שגדל רובעל לק רתוי
 תה -- םע ראשהל רט רשאמ
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 שה .הזה הרקמב אל - םילגוהמ אח

 ,שגדל רובעל לק רחוי הברה ה
 םעפ יאש רתויב תיתודידיה הנכותה אוה שגדש ןוויכמ

 ליחתמ טושפ התא שגד םע .ךלש בשחמה ךסמ לע התלע / 6ו/\:108\%
 ךלש ןושארה ךמסמה תא דילקהל רומגתש ינפל .המיהדמ תולקבו דובעל
 .םלשומ ןפואב וב טמתטהל עדת רבכ

 תא ךל הארמ אוהו הנבהל לק אוה :האנה תויהל תכפוה הדובעה שגד םע
 תודוקפ רתוי רוכזל ךירצ אל התא .תחא הנועבו תעב תויורשפאה לכ
 דבעמ םע 'ראטהל .ךלומ תואצמנש תויורשפאה ןיב רוחבל קר - תוכבוסמ
 ץיגמו רתוי תובר ךסמ תועש זבזבמ התאש רמוא ךלש יחכונה םילילמתה
 םימדוקה םיצבקה לכ תא שגדל ריבעהל לוכי התא .תוחפ תובוט תואצותל
 .בוט רתוי הברה קר - ליגרכ דובעל ךישמהלו ךלש

 תושעל עדוי אוה המ הארתו אוב
 תיפרג המרבו המיהדמ תולקב ,םיביהרמ םיכמסמ בצעל לכות שגד םע
 תכייש \\':חסואפ לע תדבועה שגד תנכות .הילע תמלח אל םויה דעש
 לכל םירויצ לאכ תויתואל תסחייתמ ,6 לע היגולונכט לש שדח רודל
 .רבד
 תטישב דבוע שגד + (תוא יגוס) םיטנופ 24 + - תומיהדמ תואצותה
 תספדמה לע האריש המ הז ,ךסמה לע האור התאש המ - ו 51ו6
 תבב םיכמסמ תורשע לע דובעל ךל רשפאמ שגד < תופש 25 ןיבמ שגד <
 ןתינ + גזמלו ןיפצהל ,סוחדל ,תואלבטו םיכמסמ ריבעהל ןתינ * תחא

 .02-733936 .סקפ 02-733941 .לט ,םילשורי ,4 םיצורח די 'חר ,מ"עב םיבשחמ ןוויכ )₪

 ךלש

 הידמ וקבא

 םילילמ

 .(תיפסכ תפסותב) תילגנאבו תירבעב ההגהל "לכימ" תנכות תא ףיסוהל

 ?וישכע שגדל רובעל ךל יאדכ המל
 דבעמ אוה שגד ,בוט רתוי הברה םיארנ ךלש םיכמסמה שגד םע יכ
 םיחמומה - םיבשחמ ןוויכ לש חותיפ - שדחה רודה לש םילילמתה
 תונמדזהה תאזו םימייקה םידבעמה לכ תא םידקמ אוה .\!ח00וא-ל
 ריחמב שגד לכל לעמו .המידק ץורפל ךלש ו

 .ךתוא עיתפיש תורכה
 - ןויסנ םוי 30-ל ותוא תחקל לוכי התא וישכע

 ?תבהלתה אל .בהלתתש סיחוטב ונתנא | <. - |

== 

 לבקלו ותוא ד"זתהל לוכי התא .תויעב ןיא
 .אלמ יפסכ רזחה

 שגה וולעובתבי םלוכרחמ
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 :םיישאר סיציפמ
 .03-371977 'סקפ ,01-5122233/39 'לט - ןליח
 .03-5372928 'סקפ ,01-5372929 'לט - תינלכ
 .03-5371695 'סקפ ,03-379022 ,02-525181 'לט - ןוו-לפ
 ,04-335233 'סקפ ,04-335562 'לט - טקדורפ
 .03-5611985 'סקפ ,03-5621976 'לט - ירפ
 ,03-7516615 'סקפ ,03-7515511 לט - .לל.מ
 03-9606350 'סקפלט ,03-9607317 'לט - סקידו

 :הנשמ יציפמ
 03-5462911 'סקפ ,03-5469718 לט - א"ת פוט-קסד
 ,02-373661 'סקפ ,02-373660 - ם-י בשה
 .04-720270 'סקפ ,04-720806 'לט - הפיח סוק-הידמ
 .03-257807 'סקפ ,01-257828 לט - ם-י באז לוק
 .04-512804 'סקפ ,04-412743 'לט - הפ'ח דאק-וק
 .01-5178126 'סקפ ,03-660656 'לט - א"ת לק ןור

 ו ל םילילמתה ו
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 1993 יאמ לארשי 0

 ,הנכותל תפרוצמ 00-80 לע תורוטסקטו םיר

 -ימ לכל תומיאתמ תואמגוד רוחבל לק הכותמ

 .חטש יול

 התוא אצייל לכות הנומתה תא תמלשהש רחאל

 ךדח=-ו 05 164, 50א, ₪76, 8אוק םיטמרפב

 תויהל תבייח ₪6ת66ח תצרהל המרופטלפה

 387+386 םע קפתסהל רשפא תיתרואית .הקזח

 -ויב ריהמה 486-ב דייטצהל םיצילממ ונא לבא

 םשב ,רתוי העונצ הסריג .גישהל לכותש רת

 תיברימ הנחבאל םנמא תלבגומ ,86ח66026/1.12תז

 -ושמ םירביירדב תכמות הניאו 1024א768 לש

 895 םוקמב) רלוד 495 קר הריחמ לבא ,םירפ

 .(האלמה הסריגה הלועש

/ 

 | ב

0 :1 
 תוליגר תועבצאל

 -מו זוירוק תויהל םיקיספמ י'ןוסקנפייה יבשחמ

 רודה .סהל יוארה דובכה תא לבקל םיליחת

 יתרבחממ םינטקי םיבשחמ לש שדחה

 -מב רדהתהל רבכ לוכי (508א0158008)

 ו

 קר תורבחמה תרמצ לש הלאל םימוד םיטרפ

 קגסאגז6ַ הגיצהש ייןוסקנפייה ,המגודל .הנש ינפל

 טייבהגמ 10 דע 2 םע 3865 דבעמ ללוכ 1

 ךסמו טייבהגמ 120 דע 40 חפנב קסיד ,ןורכז

 .רופא ינווג 16-ב 800א600 לש הנחבא סע ונומ

 -יעז םיבשחמב בוציעל דחוימב השקה קלחל םג

 ,ןורתפ קגסאגז6 861] האצמ ,םידילקה חול ,םיר

 -טס טעמכ לדוגב םידילק 80 ללוכה חול םע

 ואיטחי אל תומשוגמ תועבצא םגש ךכ ,יטרדנ

 הביקע רודכ אוה העבצהה רזבא .הרטמה תא

 -מל .חולה לש ןוילעה ינמיה הצקב אצמנה ריעז

 לדוגב רודכמ הלעפהל חונ תוחפ אוהש תור

 -יבש תנכס אלל חולב עובק אוהש ןורתיה ,אלמ

 -יח םילבכ אללו ןדבואו הר

 םיבשייתמ רשאכ .ףידע ,םיינוצ

 רבחל ןבומכ רשפא דרשמב

 .אלמ לדוגב ךסמו ינוציח רבכע

 -מה לש רעזוממה לדוגה תורמל

 סיטרכ וב ןיקתהל ןתינ ,בשח

 .ימינפ סדומ-סקפ

 הצואת תספותש הינש המגמ

 לע םיססובמה עבצ יכסמ איה

 םיכסמ .תיביטקא הצירטמ

 רתוי הברה םידחו םיריהב הלא

 -יחמ ךא ,םייביספ עבצ יכסממ

 הכ דע .רתוי הברה הובג םיר

 קר סינימז ויה הלאכ םיבשחמ

 ;קושב תורקי רתויה תורבחהמ

 .ןהימודו קפמוק ,הבישוט ,מבי

 הנומתב רתוי לודגה בשחמה

 ךסמב דייוצמש 706916 861] לש ןושארה אוה

 20 דע 6 םע 4860/33 לע ססובמ אוה .יביטקא

 הסינכה .טייבהגמ 120 וא 60 קסידו טייבהגמ

 רזגמל ,יביסרגא ריחמתב תועודיה תורבח לש

 -ירי החיטבמ ,םיאשינ םיבשחמב ןוילעה קושה

 ריחמ ןיב 2:1 לש רעפה .תיטמרד םיריחמ תד

 ךסמ םע בשחמל יביטקא ךסמ םע בשחמ לש

 .תרכינ הדימב םצמוצי יביספ

 ו סטפ וווחחס\
 תירוקמ הוניג

 ענדנשמ ריחמו

 םינשב רחא רצומ לכמ רתוי

 תא שי [אוק80-ל ,תונורחאה

 -יח םילדומ רוציל לאיצטנופה

 םיאטבמה ,םיקסע לש םייבוש

 -ימה תבר תובכרומה לכ תא

 ידכ .יתימא קסע לש םידמ

 העיצמ סוטול ,ךכב ךתוא עכשל

 דע :הל ברסל רשפא יאש העצה

 תא שוכרל לכות שדוחה ףוס

 495 ליגרה ריחמה) דבלב רלוד 99-ב זאוקאסצ
 -לא תונויליג ,ןא(ק80%-ל האוושהב .(רלוד
 -יב 84816 תפשל םימוד םייתרוסמ םינורטק
 לש תובישחה תא ודמלש ינפל ,םייביאנה םימ
 -לא ןויליג .ריבחתב תעמשמו תונכיתב תוינבימ
 הנבמ םע ליחתהל ךתוא דדועמ יתרוסמ ינורטק
 דוק לש םירה וילע תונבלו טושפ יאלבט
 תלוכי ילבו - ףוס ילבו הלחתה ילב ,יייטגפס"י
 .ותוא תנכהש ירחא םוי לדומב אצמתהל

 םיינורטקלאה תונויליגל ופסונ הנורחאל ,םנמוא
 אלמה ןורתפה לבא ,הרקבו תואצמתהל םילכ
 יפכ ,לדומה לע תוינבימ תורגסמ תייפכ בייחמ
 ךתוא הצירממ איה ,ףסונב .1אוקהסש השועש
 תוסחייתה סוקמב ,שונא תפשב תואחסונ ןיכהל
 -ונה ףד תאירקש ךכ ,םיאת לש תוטנידרואוקל
 .לדומה לש המה | תרשפאמ | תואחס
 ןתינ יכ התועמשמ 1אוקאסש לש תוידמימ-ברה
 ךרוצל ,תוירוגטק לש בר רפסמל ןותנ לכ סחייל
 ינותנ ,לשמל .תונוש הפקשה תודוקנמ חותינ
 ,רוזיא ,הפוקת ,רצומל סחייתהל םילוכי הריכמ

 חתנל לוכי התא .סולשת תטישו קוויש קיפא

 ,הפוקת-רצומ :םירושימב | םינותנה תא

 תטיש-רוזיא ,קוויש קיפא-הפוקת ,רוזיא-רצומ

 -עו תורוש לש תרחא היצניבמוק לכו סולשת

 לדומ להנל הלוכי 1אוקפסצ ,לכה ךסב .תודומ

 תא רוחבל ךל תרשפאמ איהו תוירוגטק 12 םע

 הצקמ תוימלצ לש הרירג ידי לע הפקשהה תיווז

 .רחא הצקל ךסמה לש דחא

 -הש ךכמ תעבונ לדומה סע ייקחשייל תלוכיה

 אלא םייפיצפס םיאתל תוסחייתמ אל תואחסונ

 תורתוכהמ רזגנ סמשש ,דפאו5) "םיטירפייל

 לש תוטנידרוארוקהמ אלו - תורושלו תודומעל

 תדוקנ תא םינשמ רשאכ .תודומעהו תורושה

 -וכה אל לבא - תונתשמ תוטנידרואוקה ,טבמה

 רשקה תא תודבאמ אל תואחסונה ןכל .תורת

 -ונה ףד .אתל אתמ םסידדונש ,םינותנה םע

 שמתשהל ןתינו ןויליגהמ דרפנ אוה תואחס

 הצור התא סא .תונוש תומישמל החסונ התואב

 ,םינותנל תואחסונ ןיב םירשקה רחא בוקעל

 -תה לכ לש השגדהל תמרוג החסונ לע הציחל

 הריאמ את לע הציחלו הידי לע םיעפשומה סיא

 .וילע תוסחייתמה תואחסונה תא

 שמוממ | 1אקא0ש לש ללכושמה הנבמה

 חותפל לוכי התא .הקירבמ הרוצב \/וח6ס5-ב

 -יס ,תכרעמה לע דיבכהל ילבמ תונולח רסירת

 לש וז ומכ טעמכ הרישע תויצקנופה תירפ
 -יש תויצפואב אלמ םיפרגה לודומ ,1
 רמושש ,םשרב תדייוצמ תונכיתה תפש ,תוישומ
 -ית ללוכ קשממהו תבתכש רדסב תודוקפה תא
 -פה דומב תורושק ןניאש ,שופיחו גולאיד תוב
 ללמל םירבסה םיציפקמש "םירותפכייו הלוע
 רתופ זאוקח0ש-ב םירסח ,תאז תמועל .הביתבש
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 אמ לאושי 6

 34068501.085/ גוסמ םילדומ

 -ינ ,םיטירסת להנמ 801%

 -י\ תומרגוטסיה ,היסרגר חות

 ורקמ תוינכות אבייל תלוכ

 -חא םיינורטקלא תונויליגמ

 לכש תשרוד םג /וקאסצ .םיר

 בשחמה ןורכזב ונכשי םינותנה

 .םיינוציח םינותנ ידסמב אלו
 סינותנה לכ תא אבייל ךירצ
 רשפא יאו שארמ לדומל

 -מל ,עוציב ידכ ךות ,ייצופקייל

 .םיינוציח םינותנ תורוק

 אל זאוקמסצ ,רבד לש ופוסב

 ןויליגה תא ףילחהל הדעונ

 םירבדב יתרוסמה ינורטקלאה

 םיבושיח :בטיה עצבמ אוהש

 -תה .המודכו ייםיחוטשיי םינותנב לופיט ,םיזירז
 המרב םילדומ חותינב אוה זאוקת0ש לש דיקפ

 ידמימ בר לדומ תונבל ךרוצה .רתוי ההובג

 רתויב הלודגה המורתה אוה קסעה לש קייודמ

 תנכה םצע .יעוצקמ לוהינל הזה רצומה לש

 המרב ,ימינפה הנבמה תא ךינפב ףושחת לדומה

 .ךמצעב תולגל ןמז ךל היה אל ילוא הכ דעש

 ךלש רכשה איה תידמימ ברה חותינה תלוכי

 .לדומה תנכהב ףמאמל

 הטוס6הְק זסז \(וחסס5
 םיררחסמ קשעממו תוריהמ

 הרמוחל ןובאיתו

 4טוס6גפ-ש הנעטב תנמאה וישכע דע םא

 -יגה האב ,ו/ותסאפ תביבסב ץורל ידמ הדבכ

 -קה העדה תא חירפהל ידכ (12) השדחה הסר

 -כה הרמוחב עיקשהל ןכומ קר התא םא .המוד

 התיא ץורל לכות ,תבהוא דאקוטואש הדב

 הרבחה .05 תסריגמ התוחפ הניאש תוריהמב

 תואסריגה לש \/ופסא5 תבחרה יחקלמ הדמל

 ,שמתשמ קשממ תקפסמ איה סויכו תומדוקה

 אלש תונוכתו הדובעה תביבס תא בטיה לצנמה

 -ינ אל תאזה תלוכיה לכ .05 תסריגב אצמת

 לש

 1993י

7 
888 

 ו ל ו 7 8

 ו ב
 .סחפ (' 61 53/93)]

 וס גו 0כ82:005 :מנבו קזקהפוכה
 .0ו023 קוס ,י)

 ו

 לבא ,בייהראב ריחמה אוה רלוד 3750 ,לוזב תנק

 רובעל לוכ: 05-ל 12 תסריג שיש ימל

 .דבלב רלוד 75 תרומת \/ות6ַסמ-ל

 שומישל הלק הנכות התיה אל סלועמ אוט

 הבר הכרב איבמ שדחה יתודידיה קשממה ןכלו

 -ומה טירפתה םוקמב .הסונמ יתלבה שמתשמל

 -גנ םיטירפת וישכע לבקמ התא ,ךסמה דצב ןפצ

 .\אּותשסא לש דיחאה ןונגיסב םילכ ילגרסו םילל

 סוקמ לכב םילכה תבית תא ביצהל לוכי התא

 יידלשהו רורגיי תיצקנופב שמתשהלו ךסמה לע

 ,םיטוטרש :םיגוסה לכמ םיצבקב לפטל ידכ

 ,1688-ו פא ,טפירקסטסופ יצבק ,405 ימושי

 יכסמ .םיטסקטו תונונגיס ,םיטירפת ,תוניטור

 טסקט-רפיהב םירבחתמ רשקהה ישיגר הרזעה

 -וקפ תביתכ עצמאב וליפא םהילע תשגל ןתינו

 קרזנ אל ןשיה םיוותה קשממ ,תאז לכו .הד

 -כה שרודה בלש לכב ,ול קקזנ התא ןיידעו ולוכ

 .הרוצת תמאתה וא הדוקפ תסנ

 אוה \צותשסשמ תסריג לש רתויב לודגה ןורתיה

 חיוורהלו תינמז-וב תומישמ 3 דע ץירהל תלוכיה

 הצילממ תינרציה .הקופתב יתועמשמ לודיג

 4 יפ ליפכהלו המישמ לכל טייבהגמ 4.5 ףיסוהל

 ינקיתה (8וא45) תופלחהה בוק לש לדוגה תא

 היגטרטסא וניא תומישמ יוביר .ץ/ותטסשפ לש

 -מו ןורכז רסוחמ תולבוסה תומרופטלפל הריבס

 המישמ םיעצבמ רשאכ ,לבא .יישולשלחיי דבע

 העקשהה ,הספדה וא טוטרש ומכ ,תכשמתמ

 המצע תא םלשת תומישמ-יוביר תלוכיב ךלש

 תחת תומישמ יוביר לש תפסונ הנוכת .תוריהמב

 טוטרש יעטק ריבעהל תלוכיה איה ות

 התא .םיריזגה חול תרזעב הינשל תחא המישממ

 דחא טוטרשמ םיביכר קיבדהלו רוזגל לוכי

 .תוריהמבו תולקב ינש טוטרש ךותל

 ידי לע תגשומ רתוי ההובג המרב תוירושיק

 - םימצע תעמטהו רושיקב אווס62 תכימת

 טוטרש עימטהל רשפא .8

 ררועלו 018 ךמות ךמסמ לכב

 תציחל ידי לע םייחל ותוא

 תחת טוטרשה תכירע .רבכע

 תיטמוטוא אטבתת גטס

 .טלוקה סושיב םג ונוכדיעב

 ףוליחב הנכותה תכמות ,ןכ ומכ
 -בו (פספ) ימניד | םינותנ
 ידסמל "החותפ" תוירושיק
 -אה הנוכתה .(0280) םינותנ
 גטס6 2-ל תרשפאמ הנורח

 -טס םינותנ ידסמל תשגל
 -יא  ,לקרוא ומכ | ,םייטרדנ
 ףולשל ידכ ,טסקאו סקימרופנ
 -שמ .תומושר ןכדעל וא סינותנ
 םישודיחה תמישר תא המיל

 תונכיתה תפשב הכימת איה

 סת 8. סזתחחופ
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 סויכ עובק קלח אוה ידמימ תלת םייבית

 -וכי ול הפיסומ השדחה הסריגהו 4טוס640-מ

 ידי לע ,תרפושמ (אםאסמחזא0) ייהעיבציי תל

 ייתומדקתמ תוילאוזיוו תובחרהיי םשב לודומ

 תלתה ףוגה תא עובצל רשפא 5 תחת .(גצפ)

 -לו תינמז-וב ןהב תופצל ,תורוצ רפסמב ידמימ

 םיקצומ סוגיד .םיריזגה חולל ןתוא קיתעה

 היצפואכ רכמנש ,דרפנ לדומ אוה (501105)

 .(בייהראב) רלוד 495 ריחמב

 -יהמ םיעוציבש ךל דיגי גטוסס\ כ שמתשמ לכ

 -דה תמישרב רתויב ההובג תופידעב סה םיר

 -יגל 08 תסריג ןיב םיעוציבה סחי .ולש תושיר

 תולועפהמ קלח - טושפ וניא \/ותשסשפ תסר

 -סב קלחו תחא תביבסב רתוי רהמ תועצובמ

 -מה תא םשיית סא ,לכה ךסב .הינשה הביב

 -גמ 16) תילמינימה הרמוחל קסדטוא תוצל

 הצאה סיטרכ ,ריהמו לודג קסיד ,ןורכז טייבה

 תביבסב ךלש הקופתה ,(ירירש דבעמו ואדיוול

 סחיב - לדגת םג הארנכו - תחפת אל וש 5

 תא ףלאל החילצה קסדוטוא .כ05 תביבסל

 \אות0ספ תחת ץורל הלש תינתייוולה תינכותה

 קשממ לש תונורתיה סא ,ןכל .הריבס תוריהמב

 לא ,ךל סיבושח תינבומ תוירושיקו יתודידי

 .רבעמה תא עצבל ססהת

0 |!)] 0855 
 םיעוציב ,תרפוועמ הפש

 םיחבשומ

 אוה 48455 סע דנלרוב התשעש ןושארה רבדה
 -הל תנווכתמ אל איה .םישמתשמה תא עיגרהל
 תונשל אל וליפאו קיתווה םינותנה דסמ תא גור
 ול וכיחש ,ןוכדיעה .הפשה תא תיטסרד הרוצב
 -ועה קושהמ זוחא 44) םישמתשמ הברה ךכ לכ



 תרזעב םייניבה ימימ ואצ
 "וו סולפ תוקבדמ"ו "תידיימ השיג"

 17 15 עפ וז

 |- | וורואצגכ וקחויכ ותו (תחע וזכה וו

 1 םט8וףח 8 0105: ₪186 סוסה

 1 - [011981+ 1983 ץרמכ 3 119 8 4

 "וו סולפ תוקבדמ" " תידיימ השיג "
 רשק ישנא ,תוחוקל רחא בקעמל הליעיו תידוחיי הנכות .חוקלל תורש ושוריפ סטייב דנא סטיב

 : תרשפאמ זו סולפ תוקבדמ .ורחבתש סרוג לכ וא "תידיימ השיג --ונלש תורשה תקלחמ

 תירבעבו תילגנאב סיטירפתב הדובע / םיכירדמו ,םיכמותה סיחמומ תווצמ תבכרומ

 תוחוקל תודוא םיינויח םינותנ ןוכדע י/ לש בחר ןווגמב םיישיא םיבשחמ ישמתשמ
 גאב תשר ישפוח טסקטל תורעה ףד ללוכ ,תישיא הכרדהב סכתא דמלנ ונא .תונכות

 באז לוק סכנוצרכ תוקבדמ תרדגה / ומאותיש םידעומב סיסרוקו ,תוצובקל הכרדה

 םיכתח יפלו םייללכ תוחוד תקפה / .םכתולחונ יפלו שארמ

 בשחמ רפיה ועבקתש סידוק יפל סיגוויסו סינוימ / תכרעמו בשחמה תרכהב תונתינ תוכרדה

 (0ו6א6, 310516 םע םיבתכמ גוזימ / | םיינורטקלא תונוילג ,םילילמת דוביע ,הלעפהה
 עסק .םיתנכתמל תונכותו עויסו יוביג תונכות

 ,לארשי טנלוג ,ארקמה תוצרא ןואיזומ ,אליממ טקיורפ ,תיריוואה היישעתה ,לע --לא ,םעב תובדנתהל הדוגאה

 םישנ תרזע חייהיב ,הסדה חייהיב ,ךוניחה דרשמ לש תוידנפיטסה לעפמ ,הירומ תשרדמ ,7 ץורע

 .לארשי תרטשמ ,סילשורי ןוטליה ןולמ ,תיניע הקיטפואה זכרמ

 .םתא םג ורשקתה .וניתורשמ םינהנ םויהו ,ורשקתה

 91079 ,םילשורי ,71048 .ד.ת ,10 ספירגא 6 6% 6 ₪
 0 %- (02) 240141 :סקפ (02) 240114 :.לט :םויה דוע ורשקתה עדימ תלבקל | מייעב סטייב דנא סטיב
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 1993 יאמ לארשי 6

 תויכשמה רתוי אטבמ ,ןמז הברה ךכ לכ (ימל

 -ורפ לע תרמוש דנלרוב .םיילאקידר םיכפהממ

 תויתריציה תא תזכרמו 48455 םע ינרמש ליפ

 ןיב רורב קוש חוליפ תרצוי איה ךכו סקודראפב

 .תבייוחמ איה םהל ,םירחתמה םירצומה ינש

 -ובל (בייהראב) רלוד 795 הלוע השדחה הסריגה

 ראשה לכ .ונממ חיבשהל סיסב סהל ןיאש םידד

 הסריג הזיא הלאשב תולת אלל ,רלוד 99 ומלשי

 .םדיב שי

 לש םיעוציבה רופישב רקיעב הדקמתה דנלרוב

 ןה תוינשדחה תופסותהו קיתווה םינותנה דסמ

 -תב סירורב םירסוח םילשהל תודעוימו תוטעמ

 םיננסממ רקיעב עבונ םיעוציבב רופישה .תונוכ

 -יאב םישמתשמה ,רתו* םימכח (הזד585)

 סוקמ לכב ,תומדוק תולועפב ורצונש סיסקדנ

 -יבב יטמרד רופיש איה האצותה .ןתינ רבדהש

 דנלרוב .ת08-ו סחפמח צץ, 1187 תודוקפ עוצ

 -וד םיננסמ ןכש ,הלותב עקרק ןאכ התליג אל

 -המ המכ לש תוריהמל םייארחאה סה םימ

 .ץסאקס ומכ ,48458 לש םיירקיעה םירחתמ

 48455 לש 2.0 הסריג ,ונכרעש םיקדבמב ןכאו

 לש הלאל דואמ תומוד תויוריהמל העיגה

 .[סאזס 5

 יילאוטריוו ןורכז להנמיי םג הפיסוה דנלרוב

 -הש ךכ ןורכזה תא תיטמוטוא ךרועש (/אוא/)

 לוצינ יייע ןיב ,טייבהגמ 16-ל עיגהל לוכי דסמ

 לע 8וא גץ ףבוקב שומיש יייע ןיבו בחרומ ןורכז

 אוה הנכותה תצרהל ילמינימה ןורכזה) קסידה

 תרשפאמ פפא קשממב הכימת .(טייבהגמ 2

 השיגב םירופיש .05/2-ו \/ותשסא5פ תחת הציר

 תודוקפל 2 יפ ההובג תוריהמל םיאיבמ ךסמל

 .םיטירפתלו 5%

 תודוקפ 30-מ רתוי םיללוכ הפשב םירופישה

 םירושק סייונישה בור .תוקזוחמ וא תושדח

 תושדח תודוקפ סע ,םיטירפתה תכרעמ רופישב

 -ישו סא אפאט-ו סא קסקטש ,0א 848 ומכ

 . סא 58150110א תוקיתווה תודוקפל םירופ

 .רבכעב תמייוסמ הכימת וישכע תמייק ןכ ומכ

 רידהמ דנלרוב וישכע העיצמ םיחתפמל

 -יל רשפאמה ,205 רובע 68455 (60/קזז םס)

 באו [9 חו וצו

 תה

 שת ג 6 10

 ה 1

 (-גו!אז ו ג ם 3

 ו 1/9 והמווא

 6 16 חזי טי

 ו ) ה

 תוינכותה לש (5א8) עוציב תסריג גוצ

 םניח קפוסי רידהמה .הצפה ךרוצל

 -מה תרודהמי"י לש םושר שמתשמ לכל

 החיטבהש יפכ ,48455 לש י"םיחתפ

 .לייז טייט-ןוטשא

 -ומ ינש תללוכ םיחתפמל הליבחה

 רשקמו רידהמ | ;םידרפנ | םילוד

 -יג רוציל רשפאמ ןורחאה .(11אאםמ)

 הסריג וא הליגו הצפה תסר

 הסריגה .םאמ יצבק לש ייתיטקפמוקיי

 -ור רשאכ דחוימב הליעי תיטקפמוקה

 -מה םאפ יצבק רפסמ ץיפהל סיצ

 ומכ .םיבאשמ יצבקו הירפיס התואב םישמתש

 6501/17 ;רזע תונכות יתש הליבחה תללוכ ןכ

 -ודג םיצבק לש הריפתו לוציפ ךרוצל 410זא-ו

 תנכות וננובאדל ןיא .םיטקסיד רפסמ לע םיל

 48588 [ץ לש 2.0 הסריג .תילרגטניא הסיחד

 םינותנה דסמ לש תוחתפתהב לוקש דעצ איה

 ןיבל וניב רצונש רעפה תא ןיטקמה ,קיתווה

 ןוכדיעה .תונורחאה םינשב םיריעצה וירחתמ

 רצוקב םיפצמש םישמתשמה תא טעמ עיגרי םג

 .\/ותטסא3 תסריגל חור

 )דז66 5|100 [סז

65 
 םיתשורמל תודרשה תכרע

 ףדמ אוה קוסע תשר להנמ לש קהבומ ןממס

 קקזנ אוהש ,רזעה תונכות לקשמ תחת ערוכ

 תא והשמב הניטקמ אד6 .דקפתל ידכ ןהל

 .םירזע 8 תללוכה תחא הליבח םע ,סמועה

 -יפב הליבחה תרזוע ,תועונת רוטינו לוהינ דבלמ

 ןורתפו םיעוציב רופיש ,העונת ינותנ חונע

 א6ו/ג6 םע דובעל הדעונש הליבחה .תויעב

 רלוד 695 הריחמ ,3.א-ו 2.א תואסריגב

 תרש לכל רלוד 395-ו דיחי תרשל (בייהראב)

 לש | ₪6 צטג6 תנכות םע בולישב .ףסונ

 -שה ,דא60%ו לש 1/א660000ז-|

 -ינל םישורדה םילכה לכ תא ךל תקפסמ השל

 .ריבס ריחמב ,תשר לוה

 -וצת להנמ תללוכ אדי 1.4 לש םילכה תכרע

 תכרעמ ,םיתרש רטונ ,הדובע תונחת רטונ ,תור

 קדבמ טוסו סשב םיעוציב קדבמ ,יוביג

 תשר ינותנ דסמ ,ו/גוטח,גא סשב תמא-ןמז

 סיקפסמ סה דחיב .א[.א| לודומו א6חזגסא סשב

 ןחבאל תיטילנאה תלוכיהו םינותנה תא ךל

 .התוחתפתה תא ןנכתלו תשרב תויעב

 המוד תוילנויצקנופ קפסמ הרוצתה להנמ

 -נל האצמ אל לבונש תונוכת דועו 84560-ל

 -סת קיתעהל רשפאמש ךרוע ומכ ,סינכהל ץוח

 רטונ .םיתרש ןיבו םישמתשמ ןיב 1.00זא יטיר

 לע עדימ קפסמ (6ת8/פ8 אוסא[ד0מ) תרשה

 -הו יזכרמה דבעמה לוצינ ,ובצמו תרשה יעוציב

 -חת הווהמ אוה .קוחרמ הרקב תלוכי ןכו ןורכז

 לש ₪60א5018-ו 86088018 םילודומל ףיל

 תועש ךל ךוסחי הדובעה תונחת רטונ .לבונ

 סיטרכ וא סוגפ לבכ רחא שופיח לש תוכורא

 -ית ידי לע הדובעה תא עצבמ אוה .םגמגמ תשר

 (12א8) ןטק 58 לודומ לש (2011.1א0) לואש

 .היתולועפ לע חוודמו הדובע תנחת לכב ןכושה

 הרקבה תנחתב תוארל ןתינ <בוקמה עדימה תא

 .תיפרג הרוצב םג

 6סחפטחגווסח) תורוצתל רוזחישהו יוביגה לודומ

 ךירדמה לע הרימש רשפאמ (30%ק/

 וא ,םיטקסיד לע אשו/גא₪ לש (8ןאסמאצ)

 לש הרקמב רוזחישו יוביג ךרוצל ,חישק קסיד

 יקדבמ 100-מ הלעמל תעצבמ סאפ .הלקת

 תוגהנתה תא תומדל הלוכי איהו םיעוציב

 .םישדח םישמתשמ תפסוה רחאל תשרה

 תוקידב עצבל ךל תרשפאמ שגשהגא

 תוארתה האיצומ איהו הרובעתה לע תמא-ןמז

 סורקת תכרעמהש ינפל דוע ,ךביל תמושתל

 .רתי סמוע תחת

 יעוציב לע סיירוטסיה םינותנ תפסוא 6%

 לרחאו ינפל םתוא תוושהל ךל תרשפאמו תרשה

 הניכה אד ,םוכיסל .הרוצת יוניש תעציבש

 תשר לוהינב ףסכו ןמז ךל ךוסחתש הליבח

 תועקשהה ביצקתמ גורחתש ילבמ ,אטוו ג

 .ךלש

 השש .ג\א65 0
 16-1 015 ,הידמיטלומ

 םיעבצ

 -יעה לש תישארה הרטמה איה שומישה תולק

 -ותה ראש לבא ,סוטול לש הגצמה תנכותל ןוכד

 .סינעוצקמה תא אקווד ביהלהל תויושע תופס

 ,הגצמ תונכותב יארקא שמתשמ התא םא

 תונבל ךל תרשפאמ תשס[ גאסמ יכ אצמת

 -ילב תולילו םימי תולבל ילבמ ,תשטולמ הגצמ

 ןכותל יתונמוא ךפונ תתל תונויסנו קשממה דומ

 תוינבת תכרע ךל תקפסמ סוטול .םמעשמ



 2% 24 0 ויפו
 |[ ו ו

 !ןיע חקופ ףסונ והשימ .תבשחוממ ההגה
 .תירבעבו תילגנאב תואיגשמ םייקנ םיכמסמל * ןמזב ןוכסיחל *

 !לארשיב םיפלא רבכ םידבוע ךכ .םלועב םידבוע ךכ

 !םכלש םילילמתה דבעמב ימינפ ההגה לודומ ושרד !ורשפתת לא

 שדח א

4 0 
 פש תבלושמ 0
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 סתיא ,5חוגהא(ג56₪ תוארקנה ,(דמא!קז ,\דימפ)

 -עמ דועב .ןימי לגרב הדובעה תא ליחתמ התא

 תיתינבתה השיגה תא ואצמי םייעוצקמ סיבצ

 םישמתשמ ,םהלש הריציה שפוח תא הליבגמכ

 תללוכ הכרעה יכ אוצמל וחמשי םייארקא

 ,תיטרדנטס הגצמ לש םיביכרמה לכ תא טעמכ

 .שומישל םילקו בוט םעטב םיבצועמ

 תוחתפתה הלא תינכפהמ הניא השדחה הסריגה

 איה .תנייוצמ התיה רבכש הנכות לש תבשוחמ

 י

 דס

 לם

 12 ,םימישרתו תואלבט תריציל םילכ הפיסומ

 תלוכי ,היצמינאו לוקב הכימת ,תושדח תוינבת

 -הב םידחוימ םיטקפא ,ואדיוו יעטק לש בוליש

 -מה .תויפוקיש ןיב םיימניד םירבעמו ללמ תגצ

 24 לש הקיפרגב הכימת אוצמל וחמשי םינעוצק

 תויטסילאיר תונומת תגצה תרשפאמה ,תויביס

 -מה ,018 ירשיק ,עונלוק טרס לש תוכיאב

 ונכוהש םיעטק הגצמה ךותב עימטהל םירשפא

 ( ה17₪85) םיננסמ תכרעו ,םירחא םימושיב

 ,סקיפרג דרוורהמ אובי יננסמ תללוכה ,תרפושמ

 ינפוגמ רוחבל רשפא תויתואה גוס תא .לסקאו

 דוא וא ךאו

 םילכה לכ תא תללוכ אל ילוא ממ ,אאסמ

 לבא ,שפחמ יעוצקמ רייאמש

 המישמ איה תוגצמ תנכהש ימל

 סילכ לש בולישה ,הריירק אלו

 הזורא" הקיטטסא | ,םיקזח

 איה ,הלעפה תולקו יישארמ

 .הגצמל הבוט הביס

 סא זס 5

 רפשל ןוצר ידי לע רתוי תכרדומש ,כ05 תסריגו

 טפוסורקימ יכ תוארמ תואסריגה יתש .םיעוציב

 תא השכר איה רשאכ ,השוע איהש המ העדי

 לש םישמתשמה סיסב .הנש ינפל 00% תרבח

 יאו קושב ביציהו לודגה ןיידע אוה אט ידסמ

 תוקוושמ תואסריגה יתש .ונממ םלעתהל רשפא

 ,₪60₪86 ומכ (בייהראב רלוד 495) ריחמ ותואב

 -שו ץסאזס לש 2.0 תסריג םע תומאות ןהיתש

 ,תויביס 32 ,ןכדועמ דוק לע תוססובמ ןהית

 -ורמ הביבסל תודעוימ םג ןהיתש .פקאו] סאות

 .486 תומרופטלפ לע יוצר ,םישמתשמ תב

 ,ראשה ןיב ,םיללוכ 2.0 הסריגל סחיב סירופישה

 אלל ,225-ל 25-מ הדובעה ירוזא רפסמ תבחרה

 תדוקפ .תואלבט ןיב םייסחי םירשק לע הלבגה

 -פו םאסמ1, יצבק אורקל וישכע הלוכי גקקמאס

 הרפוש (היצליפמוק) רודיהה תלוכיו סקודרא

 10 ,86606 :לשמל ,6 תויומד תודוקפ םע

 םה םייתימאה םישודיחה לבא .8664-ו טז

 -מה קשממה תא הפיסומה ,ו/ותשסשפ תסריגב

 ,תיפרג הביבסל טפוסורקימ ימושי לש שטול

 תסריג לש תונוכתהמ תחא ףא לע רתוול ילבמ
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 תואסריגה יתש יכ ונאצמ םיעוציבה רושימב

 05 תסריג לבא ,תסאתזס 2.0-מ רתוי תוריהמ

 73 דע 18-ב ו/[תאסש5 תסריגמ רתוי הריהמ

 -רה הרחתמל תיסחי .הלועפב יולת ,םיזוחא

 ,\אוח6סא5-ל סקודראפ וא 4.0 סקודראפ ,תישא

 השולשב ,רתוי תוריהמ ויה תואסריגה יתש

 יפכ .רתויו עברא יפ ,םינחבמ השימח ךותמ

 לש השדחה הסריגה לע הריקסב רכזומש

 -מה ,(הז ןויליגב ייןושאר טבמביי ,ליעל) 8

 -נה ידסמ .המוד 4855 לשו ץסאזוס לש תוריה

 תוחפל סתופידע לע םירמוש םיקיתווה םינות

 היה םדקומ ןכלו - םיעוציבה - דחא םוחתב

 .םתוא דיפסהל

 תלוכי תא הביחרמ \\ותשסשמ תסריגב [יסאץזס

| 

 תוועדח תואסריג
 ₪005-נכ

 \/וחססש5 -ו
 ו

 ּז || טסט: 5
 טפמ סורזסאפ,סטר:ט:8ץ!2!רוהטסופס₪5%.5 בואאפס

 -ימ לש הנורחאה הפקתמל

 םינותנה ידסמ תיזחב טפוסורק

 תסריג :תועורו יתש שי

 ידי לע תכרדומה | ,\ץות6סופ

 ןייוצמ יפרג שמתשמ קשממ

 1993 יאמ לארשי 0

 -אה ידי לע (088) "המגוד ידי לע התליאשיי

 תא .ףרגל תורישי הבושתה תא חולשל תורשפ

 "םיפרגה ףשא" תועצמאב רציימ התא םיפרגה

 םיפשאל המוד הרוצב לעופה - 6ז3קה \/ גז -

 ךכו 018-ב תכמות ןסאפזס .ססקאו לסקא לש
 תא הלעמ התא ףרגה לע הלופכ הציחל ידי לע

 ףרגה תא ךורעל ךל רשפאמש ,0א/\קא לודומה

 ףרצל ךל תרשפאמ םג 015 .ךמסמה ךותב
 -עו םיינורטקלא תונויליג ,תונומת ,לוק יעטק

 .\ותטסאפ ימושי ידי לע ורצונש ,םירחא םימצ

 -ופ ךרד םג םיירשפא םיימניד םינותנ יפוליח

 -דח תודוקפ 12 ידי לע תכמתנה ,פסמ תיצקנ

 קדבמב שמתשהל סג רשפא כסם תרזעב .תוש

 .קסוא6זפסותו תאו לסקא תא תרשמש תויאה

 -יה איה ץסאקזס לש רתויב תינכפהמה הנוכתה

 .תומרופטלפ תברועמ הביבסב דובעל תלוכ

 לע םקיזחהלו םימושי רוציל לוכי התא ,לשמל

 תמרופטלפ לע םתוא ץירהלו 205 תמרופטלפ

 ןיב תורבעהה תא עצבמש לודומה .ו/ותסו5

 -אמ אוהו דא א5ק08768 ארקנ תומרופטלפ

 <ירהל רשפא :תויגטרטסא שולש םשייל רשפ

 רצונ אוה סאש ךכ ,יוניש אלל סושייה תא

 אל וותאסטפ תמרופטלפ לע הצירה ₪05-ב

 .תיפרגה הביבסה לש תויורשפאה תא לצנת

 שוטילהמ קלח ול קינעהל איה הינש תורשפא

 סיסבב יתוהמ יוניש אל לבא ,יפרג קשממ לש

 ךכ ותוא תונשל איה הנורחאה תורשפאהו

 -גה הסריגה לש תונוכתה לכ תא לצני אוהש

 לע ,תינכותל תפרצמ עסאקזס-ש תופסותה .תיפר

 -יבס לש תויפרגה תולוכיה תא לצנת איהש תנמ

 -סב הצירה לע תועיפשמ ןניא ,\/נתשסשפ תב

 ריחמתה םג הלאה סימיה חורבו .כ05 תביב

 אלמה ריחמה - רתויב יביטרגא טפוסורקימ לש

 םלשת לעופב .םימימתלו םיליחתמל דעוימ

 לש תומדוק תואסריגמ החבשה :תוחפ הברה

 ,י'תיתורחת החבשהייו רלוד 99 קר הלוע יסאזזס

 .רלוד 199 ,רחא 80486 דסממ

 וחזוחודעס6 5
 + םינפוג 4
 םידחוימ םיטקפא

 ךומנ ריחמב

 -יבח ,(בייהרא) רלוד 99 תרומת

 808- לש (:0אז9) םינפוגה תל

 תומכב רתוי ךל תנתונ וגז

 הליבח לכמ תוכיאב רתויו

 טמרופב םסינפוג 124  .המוד

 ,דתנ6ץק6 טמרופבו 2058
 ₪ה5ש הבט|פ9(9 - 1

 60 םסזדסא
 ךל רשפאמה הנכות רזע ללוכ

 (186 ימעב ךשמה)



 הנושאר הקלחמ לש תוריש םע םיקסע תקלחמ

 יבשחמ תחפשמ
 סוס
 יבשחמ תא ךינפב הגיצמ רדרב
 םיבשחמ ,8801₪6₪8 לש קס7ה
 םיבצועמ ,דחוימב םייתוכיא
 תונוכת ןווגמב ,אילפהל
 םיבשחמה לכ .תויצרוגיפנוקו
 ההובג המרב תוכיא תרקב םירבוע
 הדיפקב קדבנ ביכר לכו דחוימב
 ןימא בשחמ ךרובע ביכרהל ידכ
 .רתויב יחוכיאו

 תונוכמ תחפשמ
 [=3א=24 לש םוליצה
 תונוכמ ךל האיבמ רדרב ףשר
 'בח לש םלועב תובוטהמ םוליצ
 .ןונק תצובקמ סקלס
 ,םימגד לש בחר ןווגמ ךתריחבל
 ילאידיא ןורתפ םיחיטבמה
 תונוכממ לחה ,םישמתשמל
 םימגדל דעו תויטקפמוק
 |  יפלא תואמ תקתעהל םידעוימה
 | .שדוחב םיקתוע

 |  סקלס לש םוליצה תונוכמ לכ
 \ ,שומישל תולק ,תויתודידי
 תועיגמו תויתוכיא ,תובשחוממ
 | .רדרב ףשר לש תורשו תוירחאםע

 .ןגוה ריחמב הלועמ רצומ לבקמ התא .בוט קסע השוע התא ,רדרב םע םיקסע השוע התאשכ
 ןומה םע רשק ילב ,םירתוימ םילובלב ילב) לודג דחא רוקממ הינק לש םירורב תונורתימ הנהנ התא

 םיקוושמה לכו ץראה יבחר לכב רדרב יפינס לכ יכ ,רתוי בוט תורשמ הנהנ התא .(ףוליח יקלח יאלמ םעו םימרוג
 עוצקמ ישנא םידמוע ךתושרל ,לכמ בושחהו .םיפטוש הקוזחתו לופיטל הכימת יזכרמ ךרובע םיווהמ ,םישרומה

 .רתויב בוטה דצה לע ךתוא תרשלו תויעב ךרובע רותפל םדיקפתש םילועמ

 63 הי 006[ םע

 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 תוספדמה תחפשמ

 סוססחפ( לש
 תוספדמה ןה רדרב תוספדמ
 ןיאו לארשיב רתויב תורכמנה

 .תחא לכמ .אלפ ךכב
 לבקמ התא רדרב תוספדממ
 תוכיאב ,ךפסכל האלמ הרומת
 תונימאב ,הספדהה תוריהמבו

 הלועמה תורשב ,תספדמה
 .(הלוזה) תיאדכה הקוזחתבו

 תוספדמב םיבר םימגד רדרבל
 .ויד תקרזהו רזייל ,הצירטמ
 .ךל םיאתת יאדווב ןהמ תחא

 יה

 סקפה תחפשמ
 סוסו לש
 רדדב לש תוילמיסקפה

 םינש הזמ ןמצע תא תוחיכומ
 ןה ,םלועה יבחר לכב ,תובר

 תונימאו תוריהמ ,תוטקש
 רקחמב תועקשהה .רתויב
 תוחיטבמ רדרב לש חותיפו

 ודמלנש םיחקלה לכ םושיי ךל
 דיתעה לא המידק טבמו ,רבעהמ

 תוידעלב תוינכט תונוכתב
 תונימאה לע שגדה .רדרבל

 תוינכט תונוכתל ףסונב ההובגה
 ססקפל ךל רשפאמ ,תודחוימ

 ,ששקפל ילב
 ...םעפ רחא ,םעפ רחא ,םעפ
 תא תוארל ילב סקפ הנקת לא

 .רדרב ימגד ןווגמ |

 ףינסה תבותכ יטרפל
 האר ךילנא בורקה

 ."בהז יפד"ב ונמוטרפ

 03-9245082 .סקפ ,03:9225921 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא 58% םוליצ תונוכמו 83סדהפח ידרשמ ןוכימל םיידעלב םיגיצנ / "עב (לאושי) ףשר -רדרב :תורשו תוירחא
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 ...רפוסה

 ךרוע ,הלדגהל םינתינ םיטנופ

 ןתינה םילכ ךרעמו תואלבט

 .שמתשמה ידי לע המאתהל

 ךרד התיה אל סלועמ

 .ןעוצקמכ בותכל רתוי הלק

 ...ןתינכותה

 אל ךלש 8460 -ה ימושיי

 .רתוי בוט םעפ ףא וארנ

 ,=סח15, ששוחססושפ ףסוה

 ,םירויצ ,80א65, םט!(סחפ

 !תוינשב תויצמינאו תונומת

 .םימושר םינמיס סניה םירצומהו תורבחה תומש

 ...\עויה

 08459 ימושיל םישדח םייח

 .0-081-851'* םע סינשי

 ,םיינועבצ תונולח

 םיטירפת ,םירותפכ

 .םווחאק תונומתו

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ ₪08 :ץיפמ

 ...בצעמה

 תונומת תריצי

 ףרהב תושדח

 יבר סילכ סע ןיע

 לע הטילשל ,המצוע

 ...עבצו לדוג

 ...ןובשחה האור

 היה אל סירפס ןוזיא

 .רתוי טושפ םלועמ

 הפיקמ תיסנניפ הנכות

 לכל טעמב המיאתמה

 .ןטק קסע



 ...ןעדמה ...ל'כנמה ...ןמאה ...םזיה ...להנמה ...םיטקייורפה להנמ

 תלת םיפרג תריצי תויפוקיש תגצמ תריצי שוטיר ,העיבצ ,רויצ ומכ יתודידי ינועבצ לוהינ ,םימדקתמ סימתירגולא

 .תולק ילקב םיידמימ תועצמאב תוינשב .תפומ תוריצי לש ,ינורטקלא ןוילג ,ןמז לש רצומ .תממהמ הקיפרג

 םיגוס 12-מ דחא שארמ תוכורע תוינבת ,24 8ו[ יעבצ םע תוארל ןתינו סיבאשמו ,סישנא יתודידיה הנכותה

 תואמ דועו סיירקיע סיצבק אובי וא/ו ,88/( לש רופא תלקס 12 דעוב ,הרבח לכל קושב רתויב ליעיהו

 .םיממהמ םיטנופו םיעבצ וקרסנש תונומתו סייפרג ..דועו דועו םילכ תבית םסינותנ ידמימ ...הנשה לכל םיטקייורפ לוהינל

 ווד
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 50ש/סז6 5טססזוסז סע 095ו0ח. ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 64
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 הרודהמה / 6 אוג6421זא8 לש סדוק ןויליגב

 -פה לש הזרכהה רופיס תא ונאבה תילארשיה

 -מב לטניא ידבעמ לש ישימחה רודה ,םויטנ

 -זה הנתינ ןורחאה שדוחה ךלהמב .א86 תחפש

 תא | ןוחבל | ץזגמה | יחמומל | תונמד

 -לו הקמועל שדחה דבעמה לש הרוטקטיכראה

 -ולח םיבשחמ רסירת יצחכ ןיב סיעוציב תוושה

 הז רמאמ .וב םולגה לאיצנטופה שומימב םיצ

 םיבשחמה .ונכרעש תוקידבה לש תיצמת הווהמ

 אל ןיידע םה ןכש ,תילאודיוודניא םיהוזמ אל

 -יסה .תירחסמ הסריגב יפוסה שמתשמל סינימז

 אל םינרציהמ לטניא לש השירד איה ךכל הב

 -ינב ,ייהצחמל םילשביי םיבשחמ קושל ררחשל

 םילשהל אלא ,רותה שארב םוקמ "ףוטחייל ןויס

 -אב םילדבההמ תבייחתמה היצזימיטפואה תא

 .םויטנפה לש םייזיפה םינייפאמהו הרוטקטיכר

 תומיאת סע ,ייךשמה רודייב רבודמש תורמל

 -יא ידבעמל רבעב ונכוהש םימושיה לכל האלמ

 רפסמב ךרד תצירפ םג הווהמ סויטנפה ,לטנ
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 1993 יאמ לארשי 0

 אדא

 לוצינה .תובושח תודוקנ

 לוכי וניא ךרדה תוצירפ לש

 הזירז הפלחהב קפתסהל

 םאה חול לע דבעמה לש

 "םסויטנפי תיוות תקבדהו

 רמאמה .זראמה תיזחב

 םילדבהה תא רקוס הזה

 -אב םייתועמשמה

 -מו םויטנפה תרוטקטיכר

 תלעות תניחבמ סתועמש

 ופתתשה .יפוסה שמתשמל

 -ייפ לאכימ רמאמה תנכהב

 ןיבור ,רטלס לאכימ ,שוב

 םיג ,רב רפוטסירכ ,ןיקסר

 ןייארב ,םאטס קינ ,רומיס

 .זגירדור סלרצו לדאנ

- 

| 
| 
| 

 תישארב

 תא לטניא הארב תישארב

 -תו בוט יכ ראתו .8086-ה

 286-המו .80286 םע ךשמ

 .486-ה ונממו 386-ה אצי

 ובריו וצרשיו 0-ה ורפיו

 -ועל םישמתשמה תעווש תא לעתו ,דואמ דואמב

 לוצליצ תאו סתעווש לטניא עמשתו .תפסונ המצ

 יםויטנפייה תא ונילע אבתו ססיכבש םינמוזמה

 -קה שולש-םייתנשב ונינפל ךלייש דבעמה אוה -

 .וניבשחמב לושמי אוהו וניתקושת וילאו תובור

 םושר ירחסמ סש אוה ייסויטנפייה ,םכריכזהל

 הלש דבעמה ןיב ץואתל ודיקפתש ,לטניא לש

 םירחתמה םיננכתמש םי-''586-ה תקהל ןיבל

 ,גאופ-ל לטניא ןיב םייטפשמה םיקבאמה .הלש

 לטניאלו ורמגנ אל ןיידע םירחא םינייקחו 6ץחא

 תויהל הרומאש  ,!'זחוש| 1ח8166" תיוותהמ סאמנ

 םישמתשמש םיבשחמה לע תורשכ תמתוח

 -יא ידוחיו ןגומ גתומ סש םע .יייתימאייה בבשב

 תינרצי לש וזמ ,תימדת תונשל םג הלוכי לטנ

 ונאצמ אוהש הדימ הנק לכב

 הדימב ,רתוי קזחו ריהמ ותוא

 6 דבעמ לכמ ,תיתועמשמ

 .םויכ ןימז

 -מל ,תוטוידהה יכרצ קופיסל םירשופ םידבעמ

 לכ לומ ,יסדנה-ינכטה רושימב םג תיניצר הרחת

 הבורקה הנשב .תויביסרגאה 8180-ה תוינרצי

 בושחימ לש קחשימה יקוחב הכיפהמ ליחתת

 ררחשל טפוסורקימ הרומא הנשה יאמב .ישיא

 הנושארה הלעפהה תכרעמ ,(/ותטסשמ \1 תא

 לע ןהו א86 לטניא תומרופטלפ לע ןה צורתש

 לש רוציק אוה ₪186) תונוש 8156 תומרופטלפ

 חונימ ,ייתמצמוצמ תודוקפ תצובק סע בשחמ"

 -ובמ תודוקפה לכ הב הרוטקטיכרא ראתמה

 ידבעמ .דחא עוציב רוזחמב דבעמה ידי לע תועצ
 סע הלא - 0186 ידבעממ רתוי םיליעי םה 6
 86 תחפשמ תמגוד ,"תבכרומ תודוקפ תצובק"
 הדובע תונחתב הטילשה תא רבכ ושבכ סהו -
 םויא לומ לטניא זא דומעת הנושארל .(תויסדנה
 להקל םיישיא םיבשחמב הטילשה לע ישממ
 יתרוסמה רעפה תא רוגסל דעונ םויטנפה .בחרה
 -מה םע ווק רשיילו 6156-ל ₪186 יעוציב ןיב
 ,לטיגיד ,מבי ,8שא לש רתויב םיריהמה םידבע
 .תורחאו או1ק5 , ןס

 םינפבמ טבמ

 לכב .יקוויש ליגרת קר אל אוה סויטנפה לבא
 ,רתוי קזחו ריהמ ותוא ונאצמ אוהש הדימ הנק
 .םויכ ןימז 96 דבעמ לכמ ,תיתועמשמ הדימב
 הינשב תודוקפ דוביע לש םיימלוגה םירפסמה
 סחיב םילופכמ רתוי םיעוציב םיארמ

 יפ ךרעבו) 54105 לומ 112א105 : 4860%2/66-ל

 יפו ירוקמה א1-ה לש 82/286/8%-ל סחיב האמ

 -רה ק6-ה לש 8088/4.77א82-ל סחיב 0

 -ור 6 תמרופטלפב ""יתימא'י שומימב םג .(ןושא

 ונוושה ונחנא :לודגה םיעוציבה רעפ תא סיא

 םע ,המצע לטניא ידי לע רצויש ,םויטנפ בשחמ

 -הה ינחבמ לש םיירוטסיהה סינותנה רגאמ

 90-ב ריהמ ותוא ונאצמו 0 1/א85 לש האווש

 4860א2/ יבשחמ לש עצוממה ןויצל סחיב זוחא

 .(ןוילימ 21 לומ הינשב תודוקפ ןוילימ 37) 6

 ונכות אלש ,ונקדבש םירחא םיבשחמ יכ ןוכנ

 האצות) רתוי ןטק רופיש םיארמ ,לטניא ידי לע

 סינרציה יכ לטניא לש השירדה תא הקידצמש

 םהש ינפל ,היצזימיטפואל ףסכו ןמז דוע ושידקי

 םסויטנפה יבשחמב עורגה סג לבא ,(קושל םיצר

 יבשחמב בוטל סחיב זוחא 40 דע 30-ב ריהמ

 -וג םיינוטקטיכראה םייונישה ,ןכ לע רתי .6

 -וע אולמ תא הארמ אל םויטנפהש ךכל םימר

 -הה תוכרעמ תא םימיאתמ אל דוע לכ ותמצ

 לכ לש ילמיטפוא לוצינל םימושיה תאו הלעפ

 -הל לוכי םויטנפה .וב הלילכה לטניאש שודיח

 -יה לבא ,יוניש לכ אלל 386/486 תינכות לכ ץיר

 הרוטקטיכראל ילמיטפוא רלייפמוקב שדחמ רוד

 -תל 30% דוע ףיסוהל לוכי ,תירלאקס רפוס

 םיקקזנה סימושיב רתוי יטמרד רופישה .הקופ

 בקע" היהש םוחת ,הפצ הדוקנב הקיטמתיראל

 ₪150-ה תוחפשמ .א86 תחפשמ לש י'סליכא

 סייעדמ-םייסדנה םימושי לע שגדה סע ,תונושה

 הדוקנ יבושיחב ונייטצה דימת ,הדובע תונחתב

 המכו המכ יפ םיבוט םיעוציב וניגפהו הפצ

 לטניא התשע םויטנפב .לטניא ידבעמל סחיב

 אוהו הזה רעפה תקיחמב המידק בושח דעצ
 רשע יפ דע שמח יפ הפצ הדוקנ ימושי עצבמ
 םילוכי אל | ₪156-ה ינרצי .486-מ רתוי רהמ



 לע ןגהל תננוכתמ לטניאש ךכל בל םשל אלש

 הדיתע המחלמהשו תואנקב הלש הירוטירטה

 .ףסכמ הבוקע תויהל

 !ףסכ ןיינעב המ ,בגא ךרד

 אשונב תורורב רבדלמ תקמחתמ ןיידע לטניא

 ,ךומנ היהי אל אוהש רורב .םויטנפה לש ריחמה

 אלו (םילקשו םירלוד) םיטלחומ םיחנומב אל

 -תה .(386/486-ל האוושהב) םייסחי סיחנומב

 ,אוה 386/486 ידבעמל לטניא לש יחכונה ריחמ

 ,המגודל .א1105-ל רלוד 10 ,ידמל בוט בוריקב

 רכמנ 54א858 לש המצוע סע ,4862%2/66-ה

 לש תוירחסמ תויומכב) הדיחיל רלוד 500-כב

 -פה תא ביצמ ודבל הז ריחמת .(תודיחי 0

 ,הדיחיל רלוד 1000 לעמ לש הירוגטקב םסויטנ

 רלוד 5000-מ רתוי לש ריחמ ביתכמש ,םינרציל

 םג םויטנפה לבא .םויטנפ ססובמ בשחמל

 -מה ןורכז ,םאה תוחול לש שדחמ ןונכית בייחמ

 ליינהמ טקפסא לכ .דוויזהו ישארה ןורכזה ,ןומט

 .רקיו קימעמ רופישל קקדוי

 -הל ךירצ םויטנפ טסובמ בשחמ לש םאה חול %

 .%רהגמ 66 וא 60 לש ןועש תוריהמ םע דדומת

 רבד הניא ןועשה תוריהמ תלדגה

 םיהובג םירדתב ןכש ,ךכב המ לש

 -שח תותוא לש הכלוהה יווק

 -לא לג יכילומכ םיגהנתמ םיילמ

 םישיגר םישענ םה .יטנגמורטק

 ,(סנדפמיא) הבכע ילדבהל רתויב

 בלוצ-רוביד ,םיילמשח םילוביק

 תומויס ,(6₪055 ד18)

 תונזואמ אל (דםחא!ואגד085)

 לש הקינורטקלאה יעגיפ ראשו

 יבשחמב רבכ .(א=) וידר ירדית

 -המ םינרצי ךיא וניאר 0

 תונבל סישקתמ הנושארה הרוש

 -מל ליבק ריחמב ןימא םא חול

 .םס ישמתש

 -נפ יבשחמ לש ןומטמה ןורכז 4

 -פל ,רתוי רקי תויהל בייח םויט

 -הל שי וב יחכונה בלשב תוח

 לש םיביכרוה 'תכרעב שמתש

 רקב תא הננכית לטניא .לטניא

 אוהש ךכ הלש ינוציחה ןומטמה

 יבורמ םיבשחמב דקפתל לוכי

 לכ יכ אדוול שי םהב ,םידבעמ

 דנה םתוא תא ייהאורי דבעמ

 אל ישארה ןורכזה םא םג ,סינות

 םיניתממה םסינותנב ןיידע ןכדוע

 תארקנ תאו השירד) .ןומטמב

 640785 ) ןומטמה תועיבק

 סע םיבשתמב .(60 51

 הניא תאזה תלוכיה דיחי םויטנפ

 !ה500וח 6

 םז3גחסה
 זו זוסה

 קוקס!
 וטווח קסוחז

 ץםאדוטא

 .ריחמב דבלמ - יוטיב ללכל האב

 לצנל רומא םויטנפ בשחמ לש ישארה ןורכיזה 6

 תויביס 64-ל לדגוהש - םינותנה קיפא בחור תא

 -מה (8057 אוסספ) ייתורורצייה דומ תאו -

 סיטייב ןוילימ 500-מ רתויל עיגמ םויכש - רפוש

 הלדגוה 8 א[ תונורכז לש תוריהמה .(י)הינשב

 רשפא סויכו תונורחאה םייתנשב המ הדימב

 ךרעב) רופישה לבא ,תוינשוננ 60 יביכר גישהל

 תלדגהל סחיב דמגתמ (תוריהמ תפסות %

 ןורכז תורוטקטיכרא .םידבעמה לש ןובאיתה

 תולוע םויטנפה לש תונללזה תא קפסל תולוכיש

 תלדגהב ןהו ייקבדייו הכימת יביכרב ןה ,הברה

 -ימל שרדנה ןורכז יביכר לש ילמינימה רפסמה

 .ןשומ

 קפסהה םע דדומתהל וכרטצי דוויזה יסדנהמ 6%

 דבעמל .םויטנפה בבשמ םוחה רוזיפו לודגה

 קפסה ,טאוו 16-ל העיגמה איש קפסה תכירצ

 לש חטשה תרוטרפמט תא איבהל ידכ וב ידש

 -פב העיגנ .םויזלצ תולעמ 70-מ רתויל זראמה

 הגרדמ היווכ תררוג הפושח עבצאב דבוע סויטנ

 סיריעז םיררוואמ ,םייקנע םוח ירזפמ .הינש

 -ומה רזע יררוואמו זראמ לע תורישי םיקבדומה

 -פה ףסואמ קלח םה טטסומרט ידי לע םילעפ

 .םגדמב וניארש ,סילוז אלה ,תונורת

 םיתרשל םינפה םע

 עיפוי םויטנפה יכ םיארמ םירוטקידניאה לכ

 -רפ אוה הז רבד .םיתרש ךותב הרוכבה תוגצהב

 ןיא םיתרשה בורב ןכש ,הבר תדימב ילסקוד

 רשפאש יפכ .יזכרמה דבעמה לע הובג סמוע ללכ

 -יגב ייסיצבק יתרש תחבשהיי רמאמהמ דומלל

 -מב סה םיצבק תרשב קובקבה יראווצ ,הז ןויל

 -בו - תשרל תרשה רכחתמ סכרד - א16-ה ימאת

 שמשמ םיצבק תרשבש - (64א1) ישארה ןורכז

 -תמ אל דבעמה .קסידל ןומטמ ןורכזכ רקיעב

 רבע אל םישמתשמה רפסמ דוע לכ ,ללכ צמא

 -הכ ורחבנ א16-ה יסיטרכ דוע לכו האמה תא

 םייקסעה םימושיה בורב :ייעבצא קוחיי) הכל

 0.2515 .ותמצועש דבעמב קפתסהל רשפא

 לוכי (26 א[05) 486/33 ,לשמל .שמתשמ לכל

 4862א2/ ,םישמתשמ האמב תויעב אלל ךומתל

 -הו םישמתשמ םייתאממ רתויב (54 א105) 6

 - תואמ שמחכ תרשל לוכי ,ייריינה לעיי ,םויטנפ

 8 תוחפל עוקתל סוקמ תרשב שיש ןבומכ יאנתב

 -תה יצורעב ייקנחייי תרשה תרחא ,א16 ימאתמ
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 דס [6ח6 ס[[ 6|סתפחוס 6615, !ח!6| יו|| תס|ש6 !ח6 !וח6
 םסא/ססה 6הזק ףסהסזסווסה5, ןכזזחוסז!ץ פע 005000

 חוסזפ !הסח סח חוו6וסקז066550ז 0[ 0 6

 ו

 דע 3000 לש תפסותה םיתרשב לבא .(תרושק א

 רצוקל ןיינק ףאל םורגת אל תולעל רלוד 0

 תרש הלוע סויכ םג .תיביצקת היעבו המישנ לש םינמזה חול

 20,000-ל 10,000 ןיב יעבדכ דייוצמ םיצבק תורוד חותיפ

 -שמ הדימב רתוי ףא םיבר םירקמבו רלוד לש םישדח

 םא ,זוחא 20 דע 15 לש ריחמ תפסות .תיתועמ ,לטניא יזבעמ

 ,תחא תפסונ תוריש תנש קר ולו חיטבת איה

 .הנובנ העקשהכ תבשחנ

 סויטנפה לש י"תיעבטהי"י הירוטירטהש ןבומכ

 וניא 501. תרש .501, םינותנ דסמ יתרש איה

 -מב ורוגישו קסידהמ בוקה תפילשב קפתסמ

 שופיחה תא עצבמ אוה אלא ,תירשפאה תוריה

 םילולכה םירטמרפ יפל ,םינותנה דסמב ןוימהו

 סיצוממ םינותנ איה ולש הבושתהו ,התליאשב

 עצבמ יזכרמה דבעמה 501. תרשב .םיננוסמו

 -רט לכלו התליאש לכל םינותנ דוביע תדובע

 אוה ךכמ האצותכ .דסמה ןוכדיע לש היצקאסנ

 -וב ,ללכ ךרדב ,ןכלו דואמ הובג סמועב דמוע

 -מב וא (א/\ אא אוט) יזכרמ בשחמב םירח

 (שאופ וא שזאז]א תחת) יתקלחמ/ידימ/ינימ בשח

 ןושארה דבעמה תויהל לוכי םויטנפה .דיקפתל

 -תה לע תוניצרב דדומתהל לוכיש א86 תחפשמב

 -עמ תבורמ הרוצתב דוחיב ,801. תרש לש דיקפ

 הז םושיב לבא .ירטמיס יליבקמ דוביעו סידב

 ,ןכש ,םימושיה םוסחמ לע רבגתהל סויטנפה לע

 תרגפמ הז םוחתב ,טעמכ רחא אשונ לכל דוגינב

 .תורחאה ירחא לטניא תרוטקטיכרא

 הינקל רותב םינושארה

 -הו בושח אל ריחמה סרובעש הלא סנשי ,ןבומכ

 סוטטסה למסב רדהתהל ולכוי םהש רקיע

 בשחנ ןכ אוה השדח 8אווא-ל דוגינבש - שדחה

 -לה רגאמ לבא .תימיטיגל תיקסיע האצוהל
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 הלא .םיטבלתמה אוה יניצרהו לודגה תוחוק

 -נה הדובע תנחת לש המצועל םיקקותשמש

 שורדה ףסכה תא עיקשהל סיססהמ לבא ,תיסד

 תביבסל רבעמה לש תויחונה יא תאו הריגהל

 -ושי ירהל תונמדזה סהל ןתונ םויטנפה .שא]א

 תשוחת אלל ,הפצ הדוקנב סיבושיח יריתע םימ

 5 09גםסח ישמתשמב האנקו תותיחנ

 לחבמב .אק-ו קס םתבוגווסת, 05ו3וו0ח

 סויטנפה ,תפצ הדוקנ יבושיח לש 2

 סי-₪156 בורמ לפונ ןיידעש ,57 לש ןויצ גישה

 גישמ 66/4860%-ה האוושהל .הברהב אל לבא

 -וד קפואב .63 ןויצ 5טקסז8788/40-הו 16 ןויצ

 ןויצ) אפלא דבעמה סע לטיגיד סנמא תורה

 ,(151 ןויצ) 7100/99 דבעמה םע 4ק-ו (6

 ,םירקי םידבעמ לש לע-תואסריגב רבודמ לבא

 םיהובג הרטלוא םירדתב הדובעל םיפחדנה

 אל הלא .(אק-ל <רהגמ 99 ,אפלאל ףרהגמ 150)

 .םויטנפה לש קושה חתנב םירחתמ

 -ות .תירוגטק הנחבאל םינתינ םימושיה לכ אל

 -יחב תושמתשמ ,גוס6אִכ תמגוד ,םייבית תונכ

 השק .ברועמב הפצ הדוקנ יבושיחו םימלש יבוש

 סושי לכל יטנוולרה ליהמתה המ שארמ עובקל

 .עצבמ התאש הדובעה תא קוידב ןוחבל ילבמ

 םיקצומ ןוכית לש םסקב םא ,הרקמ לכב

 תטש | רומיגבו ידמימ תלת /(801105)

 -פה יזא ,ךשפנ הקשח יטסילאיר (אטאסמת1אס)

 הצובק .תובורמ הדובע תועש ךל ךוסחי םויטנ

 -בה סה רותה שארל םיפחדנה םינוק לש תרחא

 דחא יחרמ ימוקמה ןזהו) טירטס לוו לש םירקור

 המרופטלפכ ישיאה בשחמה תא וצמיאש ,(םעה

 .תוינמב רחסמל םיכבוסמ םילדומ הצרהל

 -פב העקשההו תעבוק הינש לכ רחסמה בלשב

 רחסמ םסויב המצע תא 'ריזחהל הלוכי סויטנ

 ,ילמיטפוא רודיה רחאל ,לטניא ירבדל .דיחי
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 נפקד

 הנ השש וו ושבו

 0 ו 1 50

 שמח ייפ ץורי הפצ הדוקנ יבושיח ריתע סושי

 ,4862%2/66 לע רשאמ רתוי רהמ

 יטדנה םילושכמ ץורמ

 תונחת לש םימיהדמה סיעוציבה תא ונרכזה

 -יא לש ןויסנה תאו תומדקתמ תויסדנה הדובע

 בושח ,לבא .ק6 ןיבל ןניב רעפה תא רוגסל לטנ

 סינובו וננכית ונרכזהש תונחתה תא יכ ,רוכזול

 -יד ,מבי :בושחימה םלוע לש תרמצה תורבחב

 -רג ןוקיליס ,סמטסיס ןאס ,דרקפ טלויה ,לטיג

 דבעמ ןנכתל התיה הכירצ לטניא .ןהימודו סקיפ

 הרצי םא םג ,ייאפא-ה יקנעייב תורחתהל לכויש

 וביכרהש וא ,תימינונא רישי קוויש הרבח ותוא

 -הל הלוכי אל לטניא .ינאווייאט ףתרמב ותוא

 -גמ 150-ו 100 לש ןועש תוריהמ המצעל תושר

 תיתשת לכ תא רוחאמ וריאשיש םירדת ,ץרה

 -מה ןיב רבכ .םלועב 26 יבשחמ לש רוציה

 ידי לע וננכות סלוכש תורמל ,ונוחבש םיבשח

 15 לש רוזיפ הלגתנ ,הנושארה הרושהמ םסינרצי

 -סה האוושה ינחבמ יפל) דבעמה ןויצב זוחא

 ףורמל ופרטצי רשאכ .(ק6 1.885 לש םייטרדנט

 תטיחסב םיחמומ ךכ לכ אלו - םינטק םינרצי

 .רתוי דוע לדגי רוזיפה - דבעמהמ ברימה

 .רפושמ 486-מ רתוי אוה םויטנפה תאז לכבו

 -וקפ לש ןטק רפסמ קר הפיסוה לטניאש תורמל

 ,דחא שדח תנכותמ רגוא אל ףאו תושדח תוד

 -יש תבייחמ השדחה הרוטקטיכראה לש תלוכיה

 .הייוצימ םשל הנכותבו הרמוחב תוכרעמ דוד

 הדוקפמ רתוי עצבל לוכי ירלאקס-רפוס דבעמ

 -פה עצבמ א[05 ינחבמב .ןועש רוזחמל תחא

 70-ב רמולכ ,ןועש רוזחמל תודוקפ 17 םויטנ

 םימלשה דוביע תודיחי תש םירוזחמהמ זוחא

 תכרעמה ןנכתמ לע הז בצקב .ליבקמב תודבוע



 קפה לע ונבשחשש
 ונינפ ,תורתוימ תואצוהל סנכהל
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 .ק(0-ב וישכע א//46-ה תא התשעש הנכותה
 תיבמ <א55784אכ תא ךל האיבמ טקפמיא
 תוריהמו תיפרג המצוע ךל הקינעמה ,5
 ק6-מ היצמרופניא תרבעה תורשפא) עוציב
 ךל תרשפאמ 551 אס .(ךפיהלו א106-ל

 רויא ,רויצ ,תונומת בוליש ,טסקטב הכימת

 םיטמרופב םיצבק אובי ,(הביהרמ םירויא תיירפס)
 .םיעבצו הרוצ יוניש ,גוזימ תויורשפא ,םינוש
 ןוטנפב םיעבצ תדרפהב הנכותה תכמות ןכ-ומכ
 .ק05150₪|ק1-בו [1ק-ב הכימת .סצורפבו
 .םיצבק תרמה
 .שוטניקמה תסרגל ןיטולחל ההז 6-ה תסרג

 ךל העיצמו תונעוצקמל םיטרדנטס תעבוק ,ק6-ל הקיפרגה תא הליבומה הרבחה

 :תבשחוממה הקיפרגה תרמצב ךמוקמ תא חיטבהל ךרד
 ִי

 ו | / !ו\ 1 40% 8 4

 םלועב בוטה ןורתפה תאְךינפב גיצהל האג טקפמיא
 .טסקט תכירעודומיע ,רדס תויעבל
 תלקו תיתודידיה הנכותה ,/םאדש ה 1
 תחת תדבוע (!השדח הסריגב) ,הלעפהה
 .ההובג תוכיאב םיכמסמ תריציל .ט/זאס(08 1
 םילילמתיידבעממ ףטוש טסקט תטילק תרשפאמ
 תוינוציח תויפרג תונכותמ תונומת בולישו םינוש
 לומ ליבקמב הדובע תרשפאמ .המצע הנכותהמו
 תשמשמ ןכ-ומכ | .תורחא תויפרג תונכות
 תוינב ,תיתוכיא הקירס תורטמל אדמה
 .סצורפבו ןוטנפב תיעוצקמ םיעבצ תדרפהו הדיחי
 .\/ןזאססכטט5 תומאות תוספדמו

 ילבמ ,ב'הרמ לאו'זיו תק
 !טקפמיאל

ּ 
\ 

 ן וז א |
 הקיפרגה תנכות םע המידק ךתוא דיעצת טקפמיא
 ףסונב .( קושהמ 70% ) >6-ה םלועב הליבומה
 תלוכי הנכותה תבלשמ םימיקה םייפרגה םילכל
 הנכותה .(דמימ תלת תוברל) םיטקפא עוציב
 511006  :ןוגכ תוולנ תונכות רפסמ תללוכ
 ידוביעל ,ק1070741אד .תויצטנזרפל דעוימה
 תריציל ,18/0₪ .ההובג המרב םיינועבצ הנומת
 ,םיפרג םיצבק לולכמ תגצהל ,\16..1025 .םילמס
 ,01447 .תוריהמב הנומת תפילש תרשפאמ
 םיפרגתגצהודמימ- תלתב תיקסע הקיפרג תריציל
 ןוטילקת לולכ הנכותה תליבחב .תונומת תרזעב
 !םניח םירויא 12000 םע 600[

 תירבע הכימת ,תישיא הכרדהו ץועי ,תינופלט הכימת ןתמב ךתוא הוולי ןמוימ תווצ
 03-5289121 - םניח המגדה תשיגפל וישכע לצלצ

 6 .םימושר םינמיס םניה העדומב םירכזומה תומשה לכ

 טיפ רורצ רד 06
 ח"ונב םירונחמ ח\ברו |
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 יובירב הכנימת
 ירטמיס םידבעמ

 שארב הדעונ
 הנושארבו

 .םימושי יתרשל

20 

 -הב ונמז תא זבזבי אל םויטנפה יכ חיטבהל

 .ןורכזנהמ עיגהל םיששובתמה ,םינותנל הנתמ

 -רד םילדבה וניאר 486 יבשחמ תאוושהב רבכ

 -יתב םילדבה ידי לע ומרגנש ,םיעוציבב םייטמ

 ןורכז םהב םירקמ וליפא וניליג .ןומטמה ןונכ

 תלעותמ קזנ רתוי איבה (12) ינוציחה ןומטמה

 -פה לש תויוריהמב .דבעמה תא השעמל טיאהו

 -וב ילמיטפוא ןומטמ ןונכת לש תויטירקה סויטנ

 צרהגמ 33-ב ףרש בשחמב סא .רתוי דוע תטל

 ןמז תלפכהב אטבתמ ןומטמה לש ייסופסיפיי

 -בש ירה ,עצוממב שולש יפ םינותנל הנתמהה

 .6 וא 5 אוה ליפכמה רהגמ 66-ב רה סויטנפ

 -גה ידי לע ,היעבה לע המ תדימב הלקה לטניא

 -יק 8-מ דבעמה לש (6.1) ימינפה ןומטמה תלד

 םיכרעמ ינשל ותקולחו טייבוליק 16-ל טייבול

 אוה ינשהו תודוקפ ןומטמ אוה דחאה :םידרפנ

 לטניא הדמל הזה קירטה תא .םינותנ ןומטמ

 תסריגב ומשויש יפכ ,486-ל מבי לש םירופישהמ

 יעוציבב ןומטמה לש יזכרמה דיקפתה תא 65

 תא סימגדה דחאב ונלרטינ רשאכ וניאר בשחמה

 !יצחל וחנצ םיעוציבה :ינוציחה ןומטמה

 -וחה לש ןוגריאה רמולכ) ןומטמה תרוטקטיכרא

 ןוכדיעהו שומישה יללכ) ןומטמה תוינידמו (הרמ

 תעיבקב רתויב םיבושח םירטמרפ סה (ולש

 -ימב םיבשחמה ןיב ,ונאצמ ונחנא .םיעוציבה

 ידי לע וגשוה רתויב םיבוטה םיעוציבה יכ ,םגד

 יירישי יופימיי - .תיסחי הטושפ הרוטקטיכרא

 - הטושפ תוינידמו - (סומסז אוגקקפס)

 סוקמב .(ואאחמ דחאס008₪) ייהרישי הביתכ"

 צוביק" תרוטקטיכרא םע םיבשחמה ויה ינשה

 תוינידמו 6601 455061411צפ) יייביטאיצוסא

 םינורחאהו (וא1דמ 8406%) ייתרחואמ הביתכיי

 ןיב רעפה .תרחואמ הביתכו רישי יופימ םע ויה

 יפל ןורכו יעוציבב) רתויב עורגל רתויב בוטה

 80-ל עיגה (0 185 לש פמאסחא/ה תא ינחבמ

 - אדא

 ןומטמה לש לשוכ שומימ ,תורחא םסילימב !זוחא

 ןב ןורכז קיפא לש ןורתיה תא טעמכ לטבל לוכי

 לש הגילל םויטנפה תא ריזחהלו תויביס 4

 ךכמו - ןויסינ רסוחמ עבונ היעבהמ קלח .6

 ,לטניא לש 82496 אוה קושב ידיחיה רקבהש

 .דיחי םויטנפ דבעמ סע םיבשחמל דעונ אלש

 ומכ) םימושיה יתרש תא הנמיס לטניאו רחאמ

 ,ןושאר יקוויש דעיכ (ליעל םירכזנה 501. :תרש

 ,ידבעמ-ברה טקפסאב ךומתל הטילחה איה

 םיטושפ םירקב לע החוכ תא זבזבת איהש ינפל

 2-ב ךמות לטניא לש בבשה .םיטושפ םיבשחמל

 לש ןומטמ תרוטקטיכרא םע ,םידבעמ 8 דע

 אוה ליגר בשחמל לבא ,יייביטאיצוסא ץוביקיי

 .תינכט המזגה

 קומע ןורכז ,םיבחר םיקיפא

 -זל דבעמה ןיב קובקבה ראווצ תבחרהל מאמה

 -שמ ,לשמל ,קפמוק .ןומטמב סייתסמ וניא ןורכ

 ימניד ןורכז לש ישוקה לע תורבגתהב העיק

 הפילשה רחאל ,סינותנ לש ףצר חולשל (פאגא)

 ךרוצ שי פאא ןורכזב .הנושארה תבותכה לש

 -מש םיילמשחה םינעטמה) ןכותה תא ןנערל

 יי" אוה תמייוסמ תיביס לש ךרעה סא סינייצ

 ונחנאש ינפל ,ונארק הנממ הרושה לש (י'1יי וא

 -וא תאז .שדח האירק רוזחמ ליחתהל םילוכי

 -ותנ תוינשוננ 80 דע 60 ונתמהש רחאל יכ תרמ

 ךורא ןמז ןיתמנ ,ןושארה האירקה רוזחמב סינ

 -וע תובותכמ ופלשיש םינותנל םיילפכ ךרעב

 ןורכזהמ ףולשל אוה קפמוק לש ןורתפה .תובק

 -מב תויביס 128 - רוזחמ לכב םינותנ םיילפכ

 לש סילג ינשב דבעמל ןתוא חולשלו - 64 סוק

 -כז רקב ידי לע השענ רבדה .דחא לכ תויביס 4

 -וק תארוק הל קיפא תרוטקטיכראו דחוימ ןור

 .ךחז\6א קפמ

 אוה ונקדבש םיבשחמה לכב תכרעמה קיפא

 5 3016|503 5עחוהו61ו16 [(!ט!טקזס6655וה0 (5!ק)

 9 וה וק6ו1סזחוהח06 8% 20 5

 9 [וזטה 36וובטווהזע זחזסטסה =זזסז 660אוח0
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 חולל 154 םא חול ןיב ריחמב רעפה סויכ .[4%

 אל ןרצי ףאש ךכ ,דבלב רלוד האמכ אוה ט154

 תשמתשמ קפמוק .הז אשונב ךוסחל הסנמ

 בובירה תא עצבל ידכ םג ךחת6א רקבב

 -אל ₪184 קיפא ןיב 128:32 (אוט1דוקז טא[אס)
 -וקמ קיפא םג ללכ םיבשחמה דחא .ןורכזה קיפ
 -יבב טלבתה אוה ותוכזב ,/55ג 1-8 ,ימ

 הנוכתש ובשח םינרציה ראש לכ .םייפרגה ויעוצ

 םג וניליג .תרש שמשל דעויש בשחמב תרתוימ וז

 -הל םינרציה לש תלוכיב םייתועמשמ םילדבה
 "תורורצייב םינותה תרבעה דומ סע דדומת

 סיטייב 8 רגשל לוכי םויטנפה .(8085ד או0ספ)

 רתויל עיגמ בצקה אישש ךכ - ןועש רוזחמ לכב

 טולקל תלוכיהו - הינשב םיטייב ןוילימ 500-מ
 לזלזל ןיאש ינכט גישה הווהמ הז בצקב סתוא

 -ולב העבראל ןורכזה תקולח ךירצמ רבדה .וב

 רוזחמ לש הזאפ שרפהב םיצרה ,תוחפל ,םיק

 -וע םיקולב ינש לכ ןיב (תוינשוננ 15) דיחי ןועש

 -כו קיפאב הקינכטה תא םימשיימ רשאכ .םיבק

 - תויגוזל תויביס 8 דועו) תויביס 64 לש ןור

 םיינקית 51אואו יביכרב שומיש ידי לע (תגתודצ

 4 ,ליבקמב תויביס 9 רמולכ) 4א1א9 הרוצתב

 -ומ 8-ל אל םיקקזנ ונא ,(קמועל םיטייב ןוילימ

 סילודומ 32-ל אלא (ליבקמב תויביס 72) םילוד

 שומימ ,תורחא םילימב .(הזאפ לכל םילודומ 8)

 ןורכז ביתכמ סויטנפב תורורצה דומ לש ליעי

 לש םי-51אוא| סנשי) .תוחפל טייבהגמ 128 לש

 ,רתוי ןטק ןורכז םירשפאמש ,תויביס 36 לשו 8

 .(ךכ לכ םיירלופופ אל םה לבא

 תונלבס ,םירבח תונלבס

 ,םלועב םיצולחה 10,000-מ דחא אל התא סא

 -מה תמישרב רותה שארל קחדהל המ ךל ןיא

 תא םילשהל הווקמ לטניא .סויטנפל םיניתמ

 לנוי ףוס דע תונושאר תודיחי 10,000 לש רוציה

 -הל .הנשה ףוס דע תודיחי 100,000-כ דועו

 יבבש ןוילימ 30-ל 25 ןיב ורכמי הנשה ,האווש

 לטניא קפסת זפמ םירקיה םיבבשה תא .6

 התא סאש ךכ ,תוכילומה תוינרציה תרובחל

 דרפהל ןנוכתה ,השיבכל ןתינ יתלב ףחדב זוחא

 אל ןויער היה 8אווא-ה ילוא) האנ ףסכ סוכסמ

 -ולח ייסיחמומייה .(רבד לש ופוסב ,עורג ךכ לכ

 תסנכנ לטניאש תוביסל עגונב סתעדב םיק

 -יעה תולוכסאה יתש .תוריהזב ךכ לכ םימל

 רצייל השק המכ דע םיעדויש הלא ןה תוירק

 -יחה ירחאמ יכ סיחוטבש הלאו - סויטנפה תא

 .תיקוויש הינונק תדמוע סיסוס

 יצחו םיינש יפ סע ,קנע בבש אוה סויטנפה

 486-ה רשאמ (ןוילימ 3.1) םירוטסיזנרט רתוי

 -ואב סירצוימ םיבבשה ינשו רחאמ (ןוילימ 1.3)

 איה האצותה היגולונכט התואבו רוצי יספ סת

 יצחו םינש יפ וחטשב לודג םג םסויטנפהש

 -ימ יביכר רוצי לש (צ18/ כ) האושתה .486-המ



 יפרג םילילמת דבעמ
 הכומנ העקשהב הקופתה ברימ

 תולועמ תוספדה תקפהל תורשפא ךל עיצמ .ג.ת.מ

 ,דומילל לק ,ךומנ .וריחמ :הניחב לכמ הכומנ העקשהב

 תועקשהב ךרוצ אלל םייק בשחמ לכב וליעפהל ןתינו

 ךל רשפאמה ,ללכושמו יתודיד: ,קזח ילכ והז .תופסונ

 םהב בלשל ,םילועמ סיטנופ ןווגמב ךיכמסמ תא בצעל

 לכה .תורגסמו םיעקר ,םיוק טוטריש ףיסוהל ,תונומת

 ןתינ .ךסמה לע תיתימאה ותרוצב ןמזח לכ גצומ

 דבעמ אוהו תויה טסקט תדלקהל .ג.ת.מב שמתשהל

 ידבעמב םימייק םיכמסמ אבייל וא/ו ,אלמ םילילמת

 ןווגמל תונורתיפ ג.ת.מב .סתכירע סשל םירחא םילילמת

 .תיסור ,תיברע ,דוקינ ,םיטלש ,סק5פ - תומישמ

 רזיילל 81500 - תוכיס 9-ל 9
 התאש המ"-ב תולעופ ונלש תונכותה לכ

 יפרג תוקבדמ ללוחמ - יטיפרג
 הנושארה הלעפהב רבכ ךתעקשה תא ריזחל

 ,לדוג לכב קיפי יטיפרג : רוקיב יסיטרכ - תויוות - תוקבדמ

 בולישבו ,תורגסמ ןווגמב תורטועמ ,םיטנופ ןווגמב תובצועמ

 יתורישל תחא הינפמ ךומנה ריחמב תאז לכ ,טסקטב תונומת

 !דבלב חש 250  :סופדה

 * םיעצבמו תוחנהב ןיינעתה * םיחונ םולשת ירדסה *  מי'עמ םיללוכ םניא םיריחמה *

 תיִנָחלּוש רואל הֶאְצּוה
 המישמ לכ עצבל תלגוסמ

 האצוה תוכרעמב סילבוקמה סילכ ןווגמ תללוכ תבונ

 ,םירוטב טסקטה רודיס :תויעוצקמ תוינחלוש רואל

 תקיפרג בוליש ואה נד: טוטריש ,םיטנופ ,דוקינ

 י"ע האלמ הלעפה ,םביבס טסקטה רודיסו תינוציח

 תויטה ,תורגסמ ,סייטמוטוא רופסימו תורתוכ ,רבכע

 קא אוציו אובי ,םיעקר ,ביטגנ ,לאמשו ןימיל טסקט

 דועו סיללגנ םיטירפת ,חאלמ תירבע-תילגנא ,45011-ו

 תאז לכו ,הדבכ המישמ לכ עוציבל סיקזח םילכ הברה

 .החונו תיתודידי הנכות לש חשדח הסריגב
 תונווגמ סופד תוקפהו סינותיע ,םירפס ,סינוחרי ,םינולע

 .התלוכי לע םידיעמ תבונב וקפוהש תורחא

 דבלב 5 0
 בקמ התאש המ הז האור ! אלמ יביט

 סקפ יסיטרכל תירבע : סקפ-חלש
 סקפה סיטרכל םילילמתה דבעמ ןיב רשק

 לש ההגה רשפאמ ,םילילמת דבעמ לכמ /\8011 יצבק לבקמ

 (ביטגנ) עובצ ,ןטקומ ,לדגומ טסקט םע סקפה תחילשו טסקטה

 תרקבו רזוח גויח ,םינעמנ תמישרל החילש רשפאמ .'וכו

 !דבלב ח"ש 99  :החילש

 03-5270606 .לט - 58116 ןולוח 1656 .ד.ת - מ"עב .ג.ת.מ 'בח



 תא הנוב לטניא

 לדוגל ךופה סחיב תאצמנ הקינורטקלאורק +

 הדובעה תונחת
 201 קיפא ביבס
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 .ריהמה

 הרוצב) לדג ןכ רתוי לודג בבשהש ללכ - בבשה

 סגפ וב הלגתי יכ יוכיסה (תילאיצננופסקא

 לטניא תבקונש םירפסמה .לספי אוהו ימוקמ

 ייקיקריי לכמ םינש וא דחא בבש קר יכ םידיעמ

 קיקר) םגפ אלל אצוי רוציל סנכנש (ו/ זםפ)

 איה ותרוצ .םיבבש 50 ךרעב אשונ ןוקיליסה

 םיבבשה תא .מייס 20 רטוקב החוטש תיקסידכ

 -וה היפרגוטילה יכילהת לכש רחאל סירסנמ

 זראמה ךותב הזיראל םינכומ םיביכרהו ומלש

 .(םעה יפב ייקו'גייה - םיילגרה הבורמ יטסלפה

 -נפ לכ לע דיספת לטניא הכומנ ךכ לכ האושתב

 יפ הובג ריחמ ורובע שורדת איה סא םג ,סויט

 .486 רובע רשאמ רשע

 לש יישאה תליבטיי אוה םויטנפה ,ןכ לע רתי

 -הת .8:6א105 םכחותמה רוציה ךילהתב לטניא

 -רט ,ןוקיליס תסיפ התוא לע ,בלשמ הז ךיל

 ייירלופיביי הנבמב םייונבה םיריהמ םסירוטסיזנ

 -טב םייונבה קפסה יליעי םירוטסיזנרטו (501)

 605 ךילהתב רצוימ 486-ה .6א/05 תיגולונכ

 -רל קר הכ דע רומש היה ירלופיב הנבמו רוהט

 -ודג םיבשחמב רתויב םיריהמה סייגולה םיביכ

 -נב תדדמנ םתוריהמש ןומטמ תונורכזלו םיל

 רתוי ךבוסמ 8:0א105 ךילהת .תודדוב תוינשונ

 רתוי זוחא 40-כ ךירצמ אוה ןכש 6א105-מ

 סויטנפל רשפאמה אוה לבא ,היפרגוטיל יבלש

 -גמ האמב םג דיתעבו ץרהגמ 66-ב סויה ץורל

 לש דומילה רכש תא תמלשמ לטניא .רתויו רה

 ,הכומנ רוצי תאושת סע 5

 תצק םעש םינימאמ הינונקה תלוכסא ידיסח
 השידקמ התיה לטניא תיקוויש היצביטומ רתוי
 רתוי ההובג תונימזל םישורדה ,םיבאשמה תא
 אל ללכ לטניא םתעדל .הנשה רבכ ,סויטנפה לש
 הנשב קרש ,486-ה וק לע לצ ליטהל תניינועמ
 -מב יייטרדנטסייה דבעמל ךופהל חילצה הנורחא
 דבעמל 386-ה תא ךופהלו) סיינחלוש םיבשח
 -דל .(םיאשינ םיבשחמ לש ייהחמוגייה קוש
 תלוגנרת טוחשל תברסמ טושפ לטניא ,םהירב
 אאפ) םילעושהש ינפל בהז יציב הליטמה
 יפל .לולל ץורפל םיחילצמ (רקיעב 6צ]א-ו
 אל לטניאש הדיחיה הביסה ,הירואית התוא
 איה םויטנפה םע םישדוח רפסמ דוע הניתמה
 ליבקמב םויטנפ יבשחמ קושל איצוהל ךרוצה
 -הל הלוכי אל לטניא .\ץוחססאפ אז לש הפישחל
 (שדוחה היופצ) הפישחה ןמזבש המצעל תושר
 המרופטלפה הנושארה םעפב יכ ,ררבתי אז לש
 תילמיטפואה הביבסה הא לטניא לש

 .\\ות6סא5-ל

 תויהל ךישמי םויטנפה לש ריחמה תועדה לכל
 דירוהל לטניא לש היצביטומה .1994-ב סג הובג

 וליחתי םירחתמהש ינפל רבגת אל ריחמה תא

 -קה ,ינש דצמ .486-ה קושב תיתועמשמ סוגנל
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 -גת לטניאש דע ,דיבכהל וכישמי םיינכטה סייש

 -טל רבעמ םג ילואו - דומילה בלש תא רומ

 -מה היגולונכט) רתוי הפופצ היפרגוטיל תיגולונכ

 0.6 לש בחורב בבשה לע םיכילומ רוצי תרשפא

 תא ןיטקת ,סויכ ןורקימ 0.8 סוקמב ,ןורקימ

 -מב לידגתו - 486 לש םידמימל טעמכ םויטנפה

 סויכ םילבוקמה םיזוחאל האושתה תא ליבק

 םינומט םייתימאה םילדבהה

 ,תימינפה הרוטקטיכראב

 ול הנבמב הנושארבו שארב

 הרמוחה יסדנהמ םיארוק

 .ייירלאקס-רפוס" ןונכית

 תויהל םילוכי םתא ,דיתעב לבא .(486-ה רוציב
 (טעמכ) סויטנפ בשחמ הארנ ,םיחוטבו םיכומס
 .ןחלוש לכ לע

 םיינרוטקטיכרא םישודיח

 םינפ בוציעב

 -מה ,סינותנ יווק 64 םע ינוציחה םינותנה קיפא
 -יעמ יביסמה סוחה רזפמו םיילגרה 273 סע זרא
 ,רפושמ 486 וניא םויטנפהש ךכ לע ץוחבמ םיד
 -אב םינומט םייתימאה םילדבהה לבא
 הנבמב הנושארבו שארב - תימינפה הרוטקטיכר
 ןונכת הרמוחה יסדנהמ | סיארוק ול
 דבעמ יעוצקמה | ןוגר'זב = .ייירלאקס-רפוס"
 רחא תחא הדוקפ עצבמה דבעמ אוה ייירלאקס"'
 ותוא םיניזמ עוציב רוזחמ לכב רשאכ ,הינשה
 דבעמ .לעפת איה הילע םינותנבו ,תחא הדוקפב
 הדוקפב וניזהל רשפאש דבעמ אוה ייירוטקוו"
 לש הכורא הרדיס לע ליעפי אוה התוא ,תחא

 636 06/6חו01/001 ||
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 אל הדוקפה דוע לכ .(ייסינותנ רוטקוויי) םינותנ
 -מה םא .שדחמ התוא ןיזהל ךרוצ ןיא הנתשמ

 יזא ,ליעי (קזקםו.זאפ) ייעוציב רוניצייכ יונב דבע

 רחא הזב תוריהמב םינותנה תא ייףוחדייל ןתינ
 הרוצת .דואמ ריהמ דוביע בצק גישהלו הז
 רוביח איה ירוטקוו דבעמ לש דחוימב הקזח

 דחא לכ ,םידבעמ לש לודג רפסמ לש יליבקמ

 הדוקפ התוא לש הצרהו ,ולשמ סינותנ רות םע

 םיליעי "םיירוטקווי םידבעמ .םלוכ לע ליבקמב

 ןייפואמה סוחת ,יתרפיס תותוא דוביעב דחוימב

 .תועובק תולועפ לש תוכורא תורדס ידי לע

 תובלושמ וב דבעמ אוה ייירלאקס-רפוסיי דבעמ

 -ולכ .ליבקמב תוירלאקס דוביע תודיחי רפסמ

 -קס הדוקפ תעצבמ תודיחיהמ תחא לכ ,רמ

 הלוכי הדיחי לכו הינשה רחא תחא תירלא

 ייםיירלאקס רפוסי" םידבעמ .הנוש הדוקפ עצבל

 -יסו דחא תודוקפ רותמ םינזומ תויהל םילוכי

 תיאמצע הרוצב לועפל וא ,תחא םינותנ תרד
 םינותנהו ולש תודוקפה םע דבעמ לכ - ןיטולחל

 -מה יכ םירמוא ונחנא ןושארה הרקמב .ולש
 רשפא ינשה הרקמבו ייקזח סידומצ"  םידבע
 איה תרחא הנחבא .י'תולק םידומציי םהש רמאל
 םידבעמה לכ וב ,ייירטמיסיי םידבעמ יוביר ןיב
 הדוקפ לכ עצבל לוכי דחא לכו הזל הז סיהז
 ,ייתירטמיס אליי הרוצת ןיבל ,תודוקפה רותב
 .םייוסמ תודוקפ גוסב החמתמ דבעמ לכ הב
 יוביר לש אשונה לע תויצאירווהמ תחא לכל
 ןאכ אלש ,הלשמ תונורסחו תונורתי שי סידבעמ
 לכ לש ףתושמה הנכמה .םהב ביחרהל סוקמה
 לש ליבקמב הלעפה אוה הלאה תורוטקטיכראה
 בצק גישהל תנמ לע ,תחא דוביע תדיחימ רתוי
 הדיחיב גישהל ןתינש הממ רתוי הובג דוביע
 תורודה םע תומיאת לע רומשל ךרוצה .תחא
 תא לטניאל ביתכה 886 תחפשמב סימדוקה
 רות םע ייתירלאקס רפוס" הרוצתב הריחבה
 דומיצו .תחא םינותנ תרדיס ,דחא תודוקפ



 < 1-ו /\ זו - רזיילה תוספדמ
 םינטק םידמימ

 קןריינודר [ריצנדרליב

 תינועדח היגולונכט תולעב 149000 תרדסמ רזיילה תוספדמ

 .םישמתשמ לש בחר ןווגמל תונועה תוידוחי תונוכתו

 5 א 0

 הקדב םיפד 6 הקדב םיפד 9 הקדב םיפד 6

 .הלועמ הספדה תוכיא % .ןבוציעב תויטקפמוק %

 .רורבו ללכושמ הלעפה גצ % .תומיאת יגוס 5 %

 .ריינ תנזה יכרד ןווגמ % .הקוזחתבו הלעפהב תולק %

 (םיוק 5) 03-6954126 .לט ,תוריש 'חמ ,11 ינימינב :ביבא לת מ"עב וקלאר ונכט שמ

 02-389352 ,02-3830% .לט .ךורב רוקמ .ת.א :םילטנורי <9\/511> ינאובי
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 רפוסה קלחה
 אוה יראלקס
 דוביעה זכרמ
 לש סימלשב

8 

 .םויטנפה

 -ול בושח .י'םיירטמיסיי םידבעמ ינש ןיב "קזחי
 -ועש קלחל קרו ךא סחייתמ הזה רואיתה יכ רוכ
 דבעמה .(זאדמסמפ שאוד) םימלש דוביעב קס
 לוכי וניאו הירטמיסהמ קלח וניא הפצ הדוקנב
 ,םימלשה דבעמ םע תינמז-וב סינותנ ענשל
 סינותנ לש הביתכ וא האירק תעצובמ רשאכ
 -ממ ,הפצ הדוקנב בושיחה תדיחיל ןומטמהמ
 .ןרותל םימלשה דוביע תודיחי יתש תונית

 -פה לש סינפה תרוטקטיכראב םירחא סישודיח
 :סה סויטנ

 הננכות הפצ הדוקנב םיבושיחה תדיחי %
 הדיחיה לשמ 5 יפ םיבוט היעוציבש ךכ ,שדחמ
 הנבמ ידי לע גשומ רופישה .486-ב תללכומה
 לכש ךכ ,רתוי ליעי (קוקפזזאפ) ייעוציב רוניצ"
 .רתוי הרצק הייהשהב תעצובמ הדוקפ
 לש הזה גשומב ןוידה תא טעמ ביחרהל יאדכ
 הדיחיה לש רשקהב םג רזוחש ,ייעוציב רוניצ"
 דבעמב דחוימב ,תודוקפה בור .תירלאקס-רפוסה
 ,םויטנפה תמגוד ייתבכרומ תודוקפ תצובק" סע
 -וכ םיבלשה .ןעוציבל םיבלש רפסמל תוקקזנ
 רותב התנעטהו ןומטמהמ הדוקפה תפילש :םילל
 תיגולה הדוקפה חונעיפ ,(קאטתם16₪) עוציבה
 ילמשח לגעמ לכל תוטרופמ תוארוהל התכיפהו
 לעופב עוציב ,(כמ6028) עוציבה תדיחיב
 תבותכל הרזח האצותה תביתכו (א00ד9)
 ,םימלשה בושיח תדיחיב .(אתודמ 8468) דעיה
 ,רתויב .תובכרומה תודוקפה סע תדדומתמש
 סש- ,הנשמ-יבלש ינשל קרופמ חונעיפה בלש
 .כמ6005 2-ו 6008 1

 תא קר תעצבמ הפצ הדוקנב בושיחה תדיחי
 -הש ךכ ,תויטמתיראה דוסיה תולועפ עברא
 בכרומ עוציבה בלש לבא ,תיסחי טושפ חונעיפ
 רחא דחא עצבל שי סתוא ,הנשמ-יבלש רפסממ
 עצבמ ייעוציב רוניצי תרוצב יונבה דבעמ .ינשה
 -יל הרושקה ,החמתמ עוציב תדיחיב בלש לכ
 םיבלשה תא עצבל שי וב רדסב תורחאה תודיח
 אוה הנושארה הדיחיה לש טלפה .םינושה

 -וקפ עוציבש ךכ ,האלה ןכו הינשה לש טלקה

 לכ עוציב .רוצי ספב תוינוכמ תבכרהל המוד הד

 -חי לודג םירוזחמ רפסמ ךשמהל יושע םיבלשה

 לש הייהשהה יפל עבקנ עוציבה בצק לבא ,תיס

 .רתויב ךוראה בלשב הדוקפה

 םיבלש תרדיסל הדוקפה תא קרפל חילצנ סא

 ןועש רוזחמב עצובמ סהמ דחא לכש ,םיבקוע

 רתויב הובגה דוביעה בצקל ונעגה זא יכ ,דיחי

 הז בצמ .דיחי ייעוציב רוניציימ שורדל ןתינ ותוא

 הדימב ,8180-ה ידבעמב תומלשב טעמכ םייק

 תצובק לע םירזוג םהש י'סוצמיצייה תוכזב הבר

 85-כ לע תאז שממל חילצמ סויטנפה .תודוקפה

 -נב םיבושיחה יבגל .םימלשה תודוקפמ זוחא

 ,דרפנ רוניצב םתוא עצבמ סויטנפה ,הפצ הדוק

0 
 1993 יאמ לארשי 0

 אדו

 -שה ןיב הפיפח םע ,ןועש רוזחמ לכב תודוקפ 2
 .םיבל

 תא םיפילחמ םיימינפ ןומטמ תונורכז ינש 6
 -יא הדירפה סויטנפב .486-ה לש דיחיה ןומטמה
 הזל תודוקפה רות תא קיזחמש ןומטמה ןיב לטנ

 לביק םהמ דחא לכ .םינותנה תרדיס תא רמושש

 -אב לדבה שי לבא ,ולשמ טייבוליק 8

 -פה ןיד אל ירהש ,םהלש תוינידמו הרוטקטיכר

 .םינותנה ןידכ תדוק

 -זל דוביעה רחאל ריזחהל ךרוצ שי םינותנה תא

 סיטונ םינותנה .אל תודוקפה תאו ישארה ןורכ

 -מה עוציבה רדס יפל ,תיראניל הרדיסב רמשהל

 ,תורדס רפסמל תודרפומ תודוקפה וליאו ,ןנכות

 ןומטמה .הרדיסל הרדיסמ ייהציפקיי תודוקפ םע

 הביתכ / רישי יופימיי אוה סינותנל םיאתמה

 אוה תודוקפל ילמיטפואה ןומטמהו ייתרחואמ

 ייהרישי הביתכ / יביטאיצוסא ץוביקיי

 256-ב ,דחא לכ ,םיבותכ םסינומטמה ינש
 .הרושב (םיטייב 32) תויביס 256 לש "תורוש"

 ידי לע) תחא תבב ןורכזהמ תנעטנ הרוש לכ

 -מל תויביס 64 סע ,םירוזחמ העברא לש '"רורצ"י
 -פה קיפאה .דחא חטמב ןורכזל תרזחומו (רוזח

 תדיחיל ןומטמהמ תודוקפה תא לעתמש ימינ
 לכ .םינותנה תא לעתמש קיפאהמ דרפנ ,עוציבב
 תודיחי יתש תא ליבקמב ןיזהל לוכי םהמ דחא
 -יחל הדיחיה תא וא ,םימלש םירפסמל עוציבה

 -וקפ ריבעמש קיפאה בחור .הפצ הדוקנב בוש
 ( קחתחמד6₪4) הנכהה תדיחיל ןומטמהמ תוד
 ףיסומ סויטנפהש תורמל ,תויביס 256 אוה
 .תויביס 32 ךרואב תודוקפ םע דבעמ תויהל

 וז רחא וזב תודוקפה 8 תורדוסמ ק7016-ב

 -יס 32 לש ,םילולסמ ינשב תוחלשנ ןה ונממו
 םינותנה .עוציבה תודיחי יתשל ,דחא לכ תויב

 32 לש םילולסמ ינשב םינותנה ןומטממ םיפלשנ

 םזגחסה | |

 16וסח |

 0 קוס|וחפ0 |

 || וסהוומש
 יי קסוח6טמוו

 : ספ 06

8 

8 

 8% ₪ ב

 ו 8

 סו

 -קה ,עוציבה תודיחי יתשל ,דחא לכ תויביס
 ." רוניצייו ייע רוניצי" תויור

 יזא הפצ הדוקנב עוציבל איה הדוקפה רשאכ
 לולסמב קאסתמ]6₪4-ה תדיחימ תאצוי הדוקפה
 -נב בושיחה תדיחיל תחסומ איה ונממ ,ע רוניצ
 לכל םיקקונ ,תאז תמועל ,םינותנה .הפצ הדק
 -ממ םיאצויה םילולסמה ינש לש תויביסה 6
 ליעפהל רשפא יאש הביסה וז .םינותנה ןומט
 הרוצב הפצ הדוקנב םיבושיחל הדיחיה תא
 .םימלשה תודיחיב הרוקש המב היולת יתלב

 חח גאסמ) "תופעתסה שוחיניי
 -יב תורדתסמ תודוקפהש ןמוב .( יאפסן6דוסא
 שי ,עוציבל ןרותל תוכחמו קתפימז6₪-ה תדיח
 תורשפאה תא תוהול ידכ ,ןתוא ןוחבל תונמדזה
 -פל ייהציפק" ידי לע רבשי יתרדיסה עוציבהש
 תספאמ תאזכ הציפק .רותה ףצרב הניאש הדוק
 תודוקפ רות לש תמדקומ הנכהבש תלעותה תא
 ךרוצ שי הציפק תרצונ רשאכ .יירוניצייב עוציבו
 איבהל זאו ותוא ןקורלו רוניצה תא "ףוטשייל
 אצמת בוטה הרקמב .ןורכזהמ תושדח תודוקפ
 וזו) תודוקפה ןומטמב תושדחה תודוקפה תא
 הרוטקטיכראה תא הז ןומטמב ףידעהל הביסה
 רומשל תרשפאמה ,יייביטאיצוסא ץוביק" לש
 -בו (ןורכז קולב לכמ תחא הרושמ רתוי ןומטמב
 -המ םינותנ אוביל ןיתמהל ךרטצת עורגה הרקמ
 -סה שוחינ" ןונגנמ לש דיקפתה .ינוציחה ןורכז
 םא תיטנגילטניא הרוצב שחנל אוה "תופעת
 -פה תא ןיכהלו תופעתסה היהת אל וא היהת
 .רותב תושורדה תודוק

 -ומ הציפק" :םיגוס ינשמ ןה הציפקה תודוקפ

 60) ייתנתומ אל הציפקייו ([ז .... דזפא) "יתנת

 -ינב ךרוצ ןיאו תוהזל לק ינשה גוסה תא .[0

 -או תיטסינימרטד איה תופעתסהה ןכש ,שוח

 גוסה לבא .דעיה תבותכ תא שארמ אורקל רשפ

 / ם6טטססוח

 | ןק6ז1סזחו 6

 | וסחווסזוחס |

 קוכסווחפס
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 םטזפז 5
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 |  ןהוססזוע

 בח 6



 ההובג תוכיאב םירצומ טשפחמ התאשכ |

 קטינלאל הנופ התא
 ו
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 .דוקה עוציב
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 תלוכי שרוד ןושארה

 םויטנפה | .י'תיאובנ"

 לע וז תלוכי ססבמ

 -ה -  הקיטסיטטס

 -וימ הלבטב .תירוטס

 ה | תרמשנ תדח

 תופעתסהה תיירוטס

 -י\ םיפעסמ 256 לש

 -שמ שוחינה תדיח

 לע וז הלבטב תשמת

 ףעסהש חיטבהל תנמ

 בורב רחבי ןוכנה

 -יא ירבדל .םירקמה

 -יגר .םימושיב ,לטנ

 תופצל רשפא םיל

 80%-ב ןוכנ .שוחינל

 .םירקמהמ

 קסחזוטוה

 זס

 ק6-ה רבכ .םיימינפ םינותנ לע תויגוז תקידב 6

 -תה תכרעמ ללכ ,םינש רסירתכ ינפל ,ןושארה

 -זב רומש עדימה .ןורכז תואיגשל תיסיסב הער

 (טייב) םינותנל 8 ,תויביס 9 תרוצב 76-ה ןורכ

 םינותנ תיביס סא .(ק41זצ) תויגוזל תחאו

 (ךפיהה וא יי1יי-ל 0"-מ) הכרע תא הפילחה

 ארוקהו (ייתידרפייל ייתיגוזיימ) תויגוזה ךפהתת

 -ימא תחטבא תכרעמ לבא .האיגש הלח יכ עדי

 תעונת .ומצע דבעמל ץוחמ הרמגנ םינותנה תונ

 -מה לש םינוש םיקלח ןיב תודוקפהו סינותנה

 דבעמה רשאכ .תואיגש תרקב אלל התשענ דבע

 -יע ,יבלש בר תודוקפ חנעפמ ,ןומטמ ןורכז ללוכ

 וללכוהש םילולכיש ראשו ייעוציב רוניצייב דוב

 דבעמה ךותב רצווית האיגשש הנכסה ,םויטנפב

 .תוניצרב חקלהל תבייח ומצע

 -יחי לכ לע תויגוז תקידב תכרעמ ללוכ סויטנפה

 ןומטמו םינותנה ןומטמ :תוימינפה ןורכזה תוד

 ןומטמ תורוש לש יוהיזה תויוות ,תודוקפה

 תדוקפ חתונעיפל רזעה תואלבט | ,(/09)

 דוקורקימה ןורכו | ,(;00%51כמ ד4815)

 תובותכל ףועיסה תלבטו | (ימינפ 0או)

 לע םג תלעופ תויגוזה תקידב תכרעמ .ייהציפקיי

 .ינוציחה קיפאה לש תובותכהו סינותנה יווק לכ

 תגשומ תונימא תחטבא לש רתוי ההובג הגרד

 -אב ,(אטסטאפ4אסצ) ייתוריתייי ןונגנמ ידי לע

 לע ,םויטנפ ידבעמ ינש ץירהל רשפא ותועצמ

 תוושהלו ,ליבקמב ,סינותנ סתואו תינכות התוא

 םיטלופ םידבעמה ינש סא .בלש לכב טלפה תא

 סא .הלועפב ברעתמ וניא ןונגנמה תואצות ןתוא

 -נמ ליעפמ אוה ,תואצותב לדבה ההומ ןונגנמה

 דע תינכותה תא רצועו הרמוחב הקעזא ןונג

 .הלועפל תסנכנ תויעבב לופיטה תנכותש

 ריכהל ונדמלש גוסהמ ,קפסה לוהינ תכרעמ 6

 ןונכיתב לטניא לע השמומ ,םיאשינ םיבשחמב

 תימשרה היצזילנויצרה .םויטנפה לש יסיסבה

 דמה הת קה ו

 ....₪ווו

 רדס לע תאזה הדפקהה

 תבייוחמ הניא עוציב

 ,הנכות לכב תואיצמה

 התוא הביתכה לטניא לבא

 ידכ ,םויטנפה ןונכיתב

 סע תומיאת לע רומשל

 .486/386 תחפשמ

 סלועייו ייהיגרנאב ןוכסיחיי לע תרבדמ לטניא לש

 -אה ךרוצה יכ דשחה ררועתמ לבא ,יירתוי קורי

 םוחה סמוע תא רשפאה לככ ןיטקהל אוה יתימ

 .ומצע דבעמה לע

 םשוימש 5א1א| דומב ךכ םשל שמתשמ סויטנפה

 -עמ תקיספ ידי לע לעפומ הזה דומה .48651-ב

 -בש (8ץפו6חו /1גתבַפ6תוסה[ [תזטחונק[ - 5א1]) תכר

 (850157885) םירגואה לכ םינסחאמ היתובקיע

 .דיתעב שדחמ הניעט ךרוצל ,ןורכזב דבעמה לש

 -זב דחוימ םוקמ ךותמ השענ 5א!א/ דומה לוהינ

 תא חולשל רשפאש ךכ ,5או₪4א| ארקנה ,ןורכ

 -וקפ .ייהנתמה תמונתייל תכרעמה יקלח ראש לכ

 -וג איהו 5א184או-ה ךותמ תעצובמ רוריעה תד

 -נש םינותנב םירגואה לכ לש שדחמ הניעט תרר

 .ונקספה וב סוקמל קוידב הרזחו ןורכוב ורמש

 הקיספה תריצי יייע) המדרהה ןונגנמב הטילשה

 .תכרעמה ןנכתמ ידיב איה (רוריעה תדוקפו 81

 לשמל ,םינוש םינוירטירקב שמתשהל לוכי אוה

 לע הנורחאה הלועפה התשענ זאמ ןמזה ךשמ

 -מה תא ררועל וא םידרהל ידכ ,שמתשמה ידי

 .דבע

 -יש סויטנפב םירחא םיבר םירופיש דוע םנשי

 הריחב הפסוותה ,לשמל .םטרפלמ עצמה רצק

 ןיב ןורכזה לוהינב

 4% ,דומע ילדג ינש

 386/486-ב .4א1 וא

 לש םה םידומעה לכ

 תוירלופופה לבא 8

 יייראניל .ןועימ" לש

 הגוצתה | תוכרעמב

 תא ענכיש תושידחה

 לדוג ףיסוהל לטניא

 ידכ קיפסמש ,8

 ךסמ ליכהל

 תודוקנ 4

 16.7 לש הנחבא םע

 דומעב סינווג ןוילימ

 -בא , וא .דחא ןורכז

 תויטנטסיסנוק תחט

 -פה םינומטמה ןיב

 םידבעמה לש םיימינ

 סיבשחמב היעב וז) םידבעמ תובורמ תוכרעמב
 -טמ תוינידמ םימשיימ רשאכ םידבעמ יבורמ
 יכ חיטבהל זא ךירצ ."תרחאמ הביתכיי לש ןומ

 ישארה ןורכזהמ דחא דבעמ ףלושש סינותנה

 םיניתממו ,5741.8 ,י'סישפועמ"י סניא ףתושמה

 לש ימינפה ןומטמה לש הביתכה רותמ ןונעירל

 .(רחא דבעמ

 קזססזההה

 דחא דועו תורוניב ינש

 תא םיווהמה תורוניצה ינש ,ליעל ונרכזהש יפכ

 -ושק ,תירלאקס-רפוסה סימלשה דוביע תדיחי

 תופלשנ סהינשל תודוקפה .ייקזח דומיצייב םיר

 התואמ םינזומ סהינשל םינותנהו רות ותואמ

 לכ רמולכ ,תירטמיס םג איה הדיחיה .הרדיס

 וא ₪ רוניצב עצבתהל הלוכי םימלש תדוקפ

 -פב קר תמייק הירטמיסה תריבש . רוניצב

 -נב בושיחה תדיחי ןכש ,ייהפצ הדוקני תודוק

 -קמ איהו ₪ רועצ ךותמ תפעתסמ הפצ הדוק

 תדיחיש ןמוב .הז רוניצ ךרד קר תודוקפ תלב

 + רוניצ ,םינותנב תנזומ הפצ הדוקנב סיבושיחה

 ולש סינותנה קיפא ןכש ,וחרוכ לעב תבשומ

 סיבושיחה תדיחי לש ןובאיתה ידי לע ייסמחנ"

 ןמזב .תויביס 64 בחורב סילימל הפצ הדוקנב

 -ויחה תדיחי ,הפצ הדוקנב בושיחה לש עוציבה

 היולת יתלב הרוצב לועפל תישפוח םימלשב בש

 .ליבקמב

 -גו תוגוזב ץאממז68-המ תופלשנ תודוקפה

 תחאמ ,םא .תורוניצה ינשל ליבקמב תוחלש

 עצבל רשפא יא ,ךשמהב ןהילע דומענש תוביסה

 -יצל חלשת הדוקפה יזא ,ליבקמב תודוקפ יתש

 לכב .אבה גוזל ןיתממ + רוניצ דועב ,₪ רונ

 קוידב ,תונדפקב רמשנ תודוקפה רדס הרקמ

 אל סלועלו ,םיטושפ םיירלאקס םידבעמב ומכ

 .העצוב הל תמדוקהש ינפל הדוקפ תעצבתמ

 סא קר ליבקמב עצבתהל תולוכי תודוקפ יתש



 4 80 אפ סת פאה

 ₪ .תיתוכיאו הטקש הדובע

 ."תוכרעמ טרק" י"ע תוקוושמה תוספדמה רחבמ לש ירקיעה ןייפאמה הז

 ץחאדמא-ו אוזאסז 14 64א0א . :םלועב םיליבומה תומשה בטימ
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 .םילדגה לכב דידבו ףיצר ריינ לע

 .שכור לכ םיוולמ "תוכרעמ טרק"'ב יעוצקמה תווצה לש םיאלמ הכימתו יוביג
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 תורמל
 אוה סויטנפתש

 32 דבעמ"
 ''תויביס
 םיקיפאה
 םיימינפה

 ענשל םילגוסמ
 תויביט 256 םג

 .ליבקמב

28 

 םינותנב תויהל הלוכי תולתה .ןהיניב תולת ןיא
 ,(הינשה לש טלקה אוה הנושארה לש טלפה)
 ,דיחי באשמל תוקקזנ תודוקפה יתש) םיבאשמב
 -שה הדוקפה) ףועיסב וא (קיפא וא רגוא לשמל
 לע תמרגנה ייהציפקיי ללגב עצובת אלו ןכתי הינ
 -ממ תודוקפהש ןמזב .(הנושארה הדוקפה ידי
 ןמז יד םויטנפל שי קתמתמד0-ב ןרותל תונית
 איהו הדימב ,תולת אוצמלו ןתוא ןוחבל ידכ
 -יבל תחא הדוקפ קר חלשת הז הרקמב .תמייק
 -פה יתש לש עוציבה ךשמ םא .ש רוניצב עוצ
 דוביעה תא רמג ,לשמל ,ץ רוניצו הנוש תודוק
 -יעה םויסל ןיתמת האצותה יזא ,₪ רוניצ ינפל
 -כל הנחלשת תואצותה יתש .ינשה רוניצב דוב
 -שת תושדח תודוקפ גוזו ליבקמב ןורכול הבית
 תאזה הדפקהה .ליבקמב 20101-המ הנפל
 -ות לכב תואיצמה תבייוחמ הניא עוציב רדס לע
 -פה ןונכיתב התוא הביתכה לטניא לבא ,הנכ
 תחפשמ םע תומיאת לע רומשל ידכ ,םויטנ
 הז דוביע לדומל תארוק לטנלא .6
 .ייקזח רודיסיי

 -קס רפוס הרוטקטיכראב לטניא לש שודיחה
 ימינפה ןומטמה תא ןעמל תלוכי אוה תירלא
 שרוד רבדה .תורוניצה ינשמ ליבקמב ףתזשמה
 תובותכה תרמה תואלבטל הלופכ השיג
 לש (1405) תויוותה ןורכולו (;00845109)
 -יזש ידי לע רבדה תא תמשיימ לטניא .ןומטמה
 .ןומטמל השיגה לש (זאדטת1,םגשפ) הר

 ןוכנה שוחינה

 הקלח המרזהב לטניא העיקשהש הדובעה לכ
 םעפ לכב ןוימיטל תכלוה רוניצב תודוקפה לש
 .הייפצ אל תבותכל ייהציפקיי תעצבמ תינכותהש
 -מה תודוקפה 8 לכש איה הציפק לש האצותה
 -וולר אלל תוכפוה תאש"מ168-ה רותב תוניתמ
 אל תושורדה תודוקפהו ןכתי ,ןכ לע רתי .תויטנ
 -הל ידכ רקי ןמול קקדזנ הלא ,ןומטמב הנאצמת
 -יכמ תובר תוינכות .ישארה ןורכזהמ ןתוא איב
 ייתנתומ הציפקי' תודוקפ זוחא 20-ל 10 ןיב תול

 םא .תונתומ אל הציפק תודוקפ זוחא 10 דעו

 עוציב .תאלולמ קלח ןה הציפקה תודוקפ

 -המ זוחא 90 דע תווהל תולוכי ןה ,1/00?)

 -קל תורבתסהה .דבעמה יייע תועצובמה תולועפ

 יאנתל זוחא 50 ,ללכ ךרדב ,איה תנתומ הציפ

 לשמל) הינמב רושק יאנתה סא לבא ,טושפ יגול

 הנתשמה לדוגב וא ,(האלולה ירוזחמ לש הריפס

 -סמ רוט לש תוסנכתה) תרחא הרידס הרוצב

 -יא הרוצב שחנל ןתינ ,(לשמל ,ילובג ךרעל םירפ

 סאהו יאנתה תקידב תואצותה תא תיטנגילטנ

 -ולה תמגודב לשמל ,ךכ .אל וא הציפק עצובת

 סאה" יאנתל הבושתה יכ סיעדוי ונחנא ,האל

 תילילש הייהת יינהאלול יבוביס 1000 ומלשוה

 -יה תיבויתה הבושתה עיגתש ינפל םעפ 9

 -יבש יאדכ םימעפהמ זוחא 99.9-ב ,ןכל .הדיח

 תודוקפה תרדיס ןיתמת ?א0תמז68-ה תדיח

 וו בב
 1993 ואמ לארשי 06

 ץםאדוטאא

 [וסטצע [26חזוטהו \/סזיא5

 םזּהתסה
 קז0(86זןסח

 6הו!סקוס 

1 
2 

| 
 שתו שט

 קוק!וחפש
 וטו קס

 תוטוווקוץ

 .תילילש הבושת תבקועש

 לש הקיגולה תא חתנל לוכי אל םויטנפהו רחאמ

 שוחינ תטיש אוצמל םיכירצ ונחנא ,םתירוגלאה

 -במ לטניא .עוציב לש הירוטסיה לע תססובמה
 תארקנה הלבטב ירוטסיהה םוכיסה תא תעצ
 השולש תללוכה (819) ייףועיסה דעי ץצוחיי

 -מב דעיה תבותכ ,ףועיסה תדוקפ תבותכ :תודש

 .תוירוטסיה תויביס יתשו הציפק לש הרק
 הניתממו קתטמ168-ל תסנכנ הדוקפ רשאכ
 הלש תבותכה םא תקדוב שוחינה הדיחי ,הרותל
 -וב הדיחיה ,ןכו הדימב .ף<צוחה תלבטב תללכנ
 עובקל תנמ לע ,הירוטסיהה תויביס תא תקד
 תורבתסהה םא .הציפק עוציבל תורבתסהה המ
 קשממל דעיה תבותכ תחלשנ 50%-מ הלודג
 -פה תא ןורכזהמ איבהל תנמ לע ,ןורכזה קיפא
 העצוב ףועיסה תדוקפש רחאל .האבה הדוק
 -מב הלבטה תא תנכדעמ שוחינה תדיחי ,לעופב
 .שדחה תורבתסהה םדק

 תואלול תשירפ

 תינכותב ףועיסה תודוקפ רפסמ לש הנטקה
 תוריהמב תיתועמשמ הצאהל איבהל הלוכי
 -המ רזגנ וניא הלא תודוקפמ לודג קלח .עוציבה
 -כב .תויחונהמ אלא ,םתירוגלאה לש הקיגול
 עוציב לש ליעל המגודב ,לשמל .תינכותה תבית
 -מה רפסמ םֶא רוזחמ לכב הקידבה ,האלול
 -כל ותיאמ ךוסחל הדעונ אל וא םלשוה סירוזח
 יטקפמוק דוק .םימעפ 1000 האלולה תא בות
 -זה ילד םיבשחמה ןדיעב בושח רטמרפ םג היה
 -לו העוצרה תא ררחשל ןתינ םויכ לבא ,ןורכ
 תיראניל הרדיסל הרצקה האלולה תא ךופה

 . |  וכ6|:ח6
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 הוט + 77

 , | |  קתפ[םזסה
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 קז61610ת פט

 ט |

 ו
 וה

 צש /

 תסַחו510ז 1

 -וק וז (היצליפמוק) רודיה תקינכטל .הכורא
 איהו .0.ססק טחזס|!תַפ ) "האלול תשירפיי םיאר
 ידבעמב דחוימב ,רתוי הריהמ הציר תרשפאמ
 אוה האלול תשירפ לש קירטה .ייעוציב רוניצ"
 ייילמיטפוא רלייפמוקי לש םילכהמ דחא קר
 -ותה לש עוציבה תא רשפאה לככ רצקל ףמאמב

 רדהמ ידי לע היצוימיטפוא לש תובישחה .תינכ

 םימיאתמה םיקירטה תא ריכמה (רלייפמוק)

 ,₪1856 יבשחמב חכוה הרטמה דבעמל דחוימב

 -פה תצובק תא םילשהל ךירצ רדהמה סהב

 לע ךומסל לוכי אל אוהו תמצמוצמה תודוק

 תודוקפ עוציבל דבעמה לש ימינפה דוקורקימה

 -יפ לש בלש ללכ ןיא 8156 ידבעמב) תוכבוסמ

 .(דוקורקימ חות

 תריגס לש ןוויכב יתועמשמ דעצ השוע סויטנפה

 -שמ הלדגה לש ריחמב ,₪156-ל 6156 ןיב רעפה

 -ימל םישורדה םירוטסיזנרטה רפסמב תיתועמ
 -זנ םימוד םיעוציב ילעב ₪156 ידבעמ .ושומ
 תטש תוחפו - םירוטסיזנרט תוחפל םיקק
 -יחי ריחמל לאיצנטופ םהל שי ןכלו - ןוקיליס
 .רתוי ךומנ הד

 186-ה ףגאב םירחתמה

 ןוקיליסב ריחמה תא סלשל החמש לטניא לבא
 \/ּוחשסאפ לכ ןוכנ .תמלשומ א86 תומיאת תרומת
 לעו לטיגיד לש אפלא דבעמ לע רבכ המגדוה אד
 -וע יבר ₪156 ידבעמ םהינש ,א1ןק5 לש 0
 העמטהב רבודמ םירקמה ינשב לבא .המצ
 תודוקפ ידי לע ,א86 תודוקפ לש (היצלומא)
 -הה תוכיא .ילמיטפוא רלייפמוק תרזעב ,6
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 םע היפרגוטיל
 0.6 לש וק יבוע

 איבת ןורקימ
 בבש תא
 םויטנפה

 םידמימל |

 .רתו* םיילכלכ |

 רלייפמוקה תוכיאב היולת העמט

 -ות ומסרופ אל ןיידעש תורמלו

 ,תויתועמשמ תויתאוושה תואצ

 ,העמטה לכ םיבוטו םיבר תעדל

 -פכ הלגתת ,העמטה איה רשאב

 -מה המרופטלפהמ הליעי תוח

 וז החנה לע תכמוס לטניא .תירוק

 סויטנפה תא הביצמ איה רשאכ

 לע .רתוי םיקזחה םי-8156-ה לומ

 לודג ןוקיליס תרוצב יישנועייה

 תורדסב תוצפל הווקמ איה רתוי

 -המ המכו המכ י5פ תולודג רוצי

 .תורחתמ

 ידבעמ ירחא רגפמ סויטנפה ןיידע

 -נב םיבושיח לש סוחתב 8156-ה

 יבושיח לש םוחתב .הפצ הדוק

 תורמל ,הגיל התואב םה םימלש

 -מב ץורל םיקקזנ םיירלאקסה ₪156-ה ידבעמש

 -יצ ינש תא גישהל תנמ לע ,הלופכ ןועש תוריה

 יקסיעה םלועב .םויטנפה לש דוביעה תורונ

 סחיב תינשימ תועמשמ הפצ הדוקנב םיבושיחל

 תוריכמב עגפי אל הז ןורסחו םימלשב תולועפל

 .לטניא לש

 ליעל רומאכש ,ריחמה איה לטניא לש היעבה

 אל .םי-8156-ה בורמ הברהב לודג בבשמ עבונ

 םימייאמ !גק לש בבשה אלו לטיגיד לש אפלאה

 ₪186 ידבעמ אלא ,לטניא לש תויטננימודה לע

 -הל םידיתעו םדקתמ חותיפב סויה סיאצמנה

 ץסאדוטא

 ךומנ ריחמב סויטנפל ךרע יווש םיעוציב ןיגפ

 .הברהב

 ותוא ץסשסזק6-ה תא ןייצל שי יפיצפס ןפואב

 ינשו - הלורוטומו לפא ,מבי ףתושמב תוחתפמ

 הנוכמ דחאה ,א1185/84000 לש םילוז םיאצאצ

 16" דוקה םשב ינשהו "ןוירואי דוקה סשב

 לע םויטנפ יעוציב קפסל סירומא סהינש .י'חוק

 הסריג תננכתמ לטיגיד סג .4865%א לדוגב בבש

 רתוי העונצ ןועש תוריהמ םע ,אפלאל הלוז

 םג לבא - תיחכונה הסריגה לש ץרהגמה 150-מ

 הנווכ לע עיבצמש המ ,ק61 קיפאל קשממ סע

 תירבעב האלמ הלועפ

 סיירבע סיצבק תומש תגצה

 לאמשל ןימימ סיצבק תגצה

 ...דועו

 סדקתמו חונ תונולח בר קשממ

 .תלבגומ הפוקתל מייעמ ללוכ חייש 199 קר .ריחמה יצחמ תוחפ

 קושב דדומתמכ ותוא ביצהל

 -ימ | ןאסלו ₪קל | .>6-ה

 תוינכות הארנכ שי סמטסיסורק

 צורפל ןהל הנרשפאתש ,תומוד

 -נה םע ישיאה בושחימה םלועל

 -עה תונחת סלועב שכרנש ןויס

 ,"הפוצחייה 6צ8[א םג .הדוב

 תמרב לטניא דגנ תאצל הזיעהש

 גיצהל הנווכ לע העידוה ,486-ה

 -פל הרחתמ בבש הנשה דוע

 רתוי םיבוט םיעוציב םע ,סויטנ

 .רתוי ךומנ ריחמו

 תולפרועמ מבי לש תוינכותה

 -שמ איה דחא דצמ .הבר הדימ

 לסא- טקייורפב הריכב תפתת

 המרופטלפ עיצהל דעוימש ,טז6

 - לטניא יביכרל תיביטנרטלא

 ןונכיתב האלמ שומיש תוכז הל שי ינש דצמו

 רבכ הלצינ איהש תוכז ,486/386 תחפשמ לש

 -מה לש תוידוחי תואסריג חתפל ידכ רבעב

 -ישי תורחת ךות םיביכר רוכמל וליפאו םידבע

 -של ,הארנכ ,הסנת הדיצמ לטניא .לטניאל הר

 לע םויטנפה תא ףידעהל מבי תא ענכ

 תויוכז מביל ןתית איה ךכ סשלו ?סש6ז>6-ה

 תרמוש מבי .רבעב הלביק איהש הלאל תומוד

 לכב טילחהל תלוכיו י'תוחותפ תויצפואיי לע ךכ

 ןויסינ .תרמהמ איה המרופטלפ הזיא לע בלש

 םייתשה לע הארנכ רמהת מביש דמלמ רבעה

 ₪007 - דוש 606 סות וה 3
 תירבעבו * םירודמו םיצבק להנל רתויב הלקה ךרדה

 .055611-ו זאסנ+0ב 60 תג 3606 102 10015 תא הסיבמ 116]כןש

 :ןהינימל תויאקירמאה תונכותהמ בוט רתוי השוע 1160131 המ האר |

 סידרפנ תונולחב תחא תבב סירודמ 9 דע לש הגצה

 : 1160 כג לש תויסיסבה תונוכתה ןיב

 תולגלגתמ תומישרב סירודמו םיצבק תגצה

 דחא שקמב סיצבק לש הכירעו הגצה ,הקיחמ ,הזזה ,הקתעה
 ךותו תרשרשב םיטקסיד המכב תלפטמ הזזה/הקתעה תדוקפ
 ךרוצה יפל םסתוא תטמרפמ ךכ ידכ
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 02-932204 .סקפ 02-932190 .לט םילשורי הנכות



 !הדובע תביבס לכל המיאתמ - הק | 8561061 4 תוספדמ תחפשמ

 (ןוסבקעי) ןהב רימט

 = בג שש א-ה שי כ
 ,סיהדמו שדח הספדה טרדנטס העבק ₪ 1.8566[ 4 יעיברה רודהמ רזיילה תספדמ

 ,השעמל ,הלעמה (ש1) תידוחיי תומוקע תקלחה ,'ץניאל תודוקנ 600 דע לש היצולוזר בלשמה

 םיירבע םיטנופ ןווגמו דחוימב ןידעו שדח רנוט ,רתוי דוע םיהובג םיכרעל היצלוזרה תא

 רודה ןמ ןלוכ ,תוספדמה תחפשמ לש ןפודה יאצוי הירושיכ .תרחא תספדמ ףאב אצמת אלש

 בטיה תובלתשמה ,הלא תוספדמב שמתשהל ,סלועב םינוגרא רתויו רתוי ואיבה ,יעיברה קו= כ

 .המיהדמ תוריהמבו סלועב רתויב תובוטה תואצותה תא תוקינעמהו ,הדובע תביבס לכב ה *----ש

 הספדהל ימלועה טרדנטסה - הקדל םיפד 8 4 1 8561061 4 :תללוכ איהו הבחרוה החפשמה וישכעו : %

--7-7-77--7--------- / 
 .יס.יפו שוטניקמ תברועמ הביבסל טפירקסטסופו הקדל סיפד 8 ,הש 1 356761 4% , | .

 דחוימב יביטקרטא ריחמב רוייל תספדמ הקדל סיפד 4 !שדח ,!4 1.8566[ 1. - , לש 9 1 /

 תרושקת תותשרל רוביחל תנתינ ,שדוחל םיפד 75,000 ,הקדל םיפד 17 !שדח ,\ק | 8561061 4 8| ₪ : /

 .תרושקת יסיטרכו טפירקסטסופ תללוכ הקדל סיפד 17 !שדח ,ח | 356461 4 5ווא ]

 :םלועב רתויב הבוטה הספדהה יהמו ,תמלשומ המאתה יהמ תוארל ןיינועמ

 .חס לש םישרומה םיקוושמל הנפ

 0 ושש ₪דד
 םמ6=בהמס

 םלועה תא הליבומה םיבשחמה תרבח + 04-303109 , 02-2944662 , 03-5652252 :הממיב תועש 24 ,רסמלט וק ךתורשל

 ,03-5407570 יא.סא וא ,03:5615156 וק-ותוא,03-5373986 דנלרטויפמוק,03-5612079 ןונ-ןינ א.זכרמ ₪ 4 דנלרטויפמוק ,04-515777 ןונ-ןינ.א:ןופצ ₪ :םישרומ םיקוושמ

 03-5615622  ;רטיפוי,03-6950074 שדח דממ :שוטניקמ תביבסל ₪ 057-274819 יאטלא:םורד ₪ 413 דולרטויפמוק,02-257248 לארה וגרל.םילשורי ₪ ,03-5623463 םיבשחמ לארה
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 תרושקת תותשרל אובמ

 רלפרד קנרפ

 תרושקת תותשר .רזו שדח תרושקת תותשר לש אשונה סיבר םיארוק
 תורבחתהה בצקו םיישיאה םיבשחמהמ זוחא 40-מ הלעמל סויכ תורשקמ
 רעש היהי 1.גא רוביח ,םיבשוח םיברש הממ רתוי סדקומב .לדגו ךלוה
 םויכ םה םייליבקמהו םיירוטה םירעשהש יפכ קוידב ,י6 לכב יטרדנטס

 ויתוריקסמ לדגו ךלוה קלח שידקמ 20 א146421א8 .סהילאמ םינבומ םירובא
 אלש ,םיארוקהמ קלח סע סייוסמ רוכינל איבה רבדהו תרושקת תותשר יאשונל
 םיווקמ ונאש ,תרושקת תותשרל אובמ סיגיצמ ונא הז רמאמב .רבודמ המב סיניבמ
 ."םידדובמייה ןיבל ייסיתשורמייה ןיב רעפה לע טעמב ולו רשגי יכ
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 סימושי ן

 תרושקת תשה |

+ 
 רביירד

 ןא[6 סיטרכל

 7 שש |
 תשר סיאתמ |

 אס

 ןמזה ויעכע =

 תא לואשל ךילעש תיטנוולרה הלאשה ,םויכ

 -הל ייךיאי אלא תשרתהל "סאהיי הניא ךמצע

 1.אא - מייתר) תוימוקמ תרושקת תותשר .תשרת

 תקפה לש ךילהתב ענמנ יתלב בלש ןה (רוציקב -

 -יסמ העקשה תושרוד ןה לבא ,בושחיממ ברימה

 -אה .תיתשת תמקהו הנכות ,דויצב תיב

 ,תפתושמ הספדה ןוגכ ,רתוי תולוזה תוביטנרטל

 -חמ רוביח ,םיבשחמ ןיב םיצבק תרבעהל הנכות

 םירעשה ןיב םילבכ ידי לע תורישי הזל הז סיבש

 תוקפסמ ןניא ,המודכו םייליבקמה וא םירוטה

 -קת תשר לש תונימאהו םוכחתה ,םיעוציבה תא

 ךיא" :הלאשה ,ךכ סא ,תלאשנ .ייתיתימאיי תרוש

 "!תונושה תותשרה ןיב םירחוב

 םיינושארה םימרוגה תא רוקסנ הז רמאמב

 םיב רוביחל היגטרטסאו הנכות ,דויצ תריח

 אלא ,ק רצומו רצומ לכ טרפנ אל .מייתרב

 -עש תויצפואהו תונוכתה ,תוירוגטקה תא גיצנ

 לש יקווישה ללָמל ףשחנ התאש ינפל ריכהל ךיל

 תאו םיירקיעה םיחנומה תא ריבסנ .םינרציה

 ןיב הריחתבה ךילהתב םיירקיעה םילוקישה

 .תויורשפא

 שמחל 0 לש רובוחה תוטיש לכ תא ןיימל ןתינ

 :תוירוגטק

 הספדה ףותישל םירזבא 4

 םיצבק תרבעהל הנכות 4

 (2580 51.07) ייסיצירח אלליי מייתר 4

 058 תוססובמ מייתר תוכרעמ 4

 תרושקת תותשרל אובמ

 .יתרואיתה טרסה בחור תא תלצנמ הלעפהה

 תותשר לש תוריהמל יללכ ןויצ תתל ןכל השק

 -מה הרוצתל דימת סחייתהל שיו תרושקת

 הב שומישה לש םינייפאמל ,תשרה לש תקייוד

 דיחי לוקוטורפ ,תוכורא וא תורצק תורודשת)

 -כו םילוקוטורפ יוביר וא םישמתשמה לכל

 ןוכנ .תורחא תותשר םע הלש רושיקלו (המוד

 -תב ,החיטבמ רתוי ההובג תותיא תוריהמ יכ

 רשקה לבא ,רתוי ההובג הקופת ,םיהז םיאנ

 .יראניל וניא

 ,ריהמ רושיק לבקל לוכי התא

 הזיא רחב .לוז וא חווט ךורא

 ,הצור התאש תונוכת יתש

 לכ תא לבקל לכות אל לבא

 הריחבה תונורקע = .שולשה

 תודעוימ ליעל ונרכזהש תוביטנרטלאהמ םיתש

 תספדמב ףתושמ שומיש :דיחי יפיצפס ךרוצל

 ףותישיי ירזבא .לודג אל םיבשחמ רפסמ ידי לע

 ןייצמ חונימה) ייסיצירח אלל" מייתרו ייהספדה

 םאתמ סיטרכ םיעקות אל יכ הדבועה תא

 םירבחמ אלא ,בשחמה יצירחמ דחאל מייתר

 -מה רעשה וא ירוטה רעשה ךרד ינוציח רזבא

 -הל טושפו לוז ןורתפ םה (םייטרדנטסה יליבק

 תונכות ,המוד הרוצב .הז םצמוצמ דעי

 -ובע לש דיחי טקפסא תורתופ י'םיצבק תרבעיי

 ןיב עדימ ריבעהל ךרוצה אוהו ,תרשוקמ הד

 -שח תלהנהל תוריכמ ןסחמ ןיב לשמל ,םיבשחמ = רוביח .רטמ 10 לש יברימ חווטל לבא - הינשל

 -שת .אשינ בשחמל ידרשמ בשחמ ןיב ןא תונוב = 38.4 דע ףוחדל רשפאמ (588141, ק08ד) ירוט

 -הו תילמינימ איה הלא םירקמב הרמוחה תית | הלא .רטמ 50-כ לש חווטל הינשל תויביסוליק

 אלל ,ינשל דחא בשחמ רעשמ ב לנותנ | תויוריהמו סירצק סיחווטל םילוז םירוביח סה

 שמתשהל היהי רשפא דיתעב .םייניב 98 לש חווטה תכראה םירשפאמ םימדומ .תולבגומ

 -בק ריבעהל ידכ 185 יתרפיסה ןופלטה תשרּב לבא ,ןופלטה תשרב שומיש ידי לע ירוט רוביח

 < תוריהמה לע רומשל הצור התא םא

 סורקמבו - םירקי םימדומב שמתשהל ףלאת

 ₪ 0 ייל) רוכש ןופלט וקב םג םיינוציק

 ו ח ד וע סינותנ עוני רשפאמ תוימוקמ תרושקת
 סימושל לש חווטל - יס ינוילימ לש בצקב

 .תולוז אל ןה לבא -'םירטמ יפלאו תואמ

 .05 תוססובמ ןניאש מייתר תוכרעמ 4

 עבט קוח םייקתמ הלאה תויורשפאה לכב

 ךורא ,ריהמ ..רושיק-לבקל=לוכ: התא :טושפ

 7 יתש הזיא 0 הוט
 -יח .שולשה לכ תא לבקל לכות אל לבא ,הצו

 רוביחה ומכ ,(ק8411.81  קסאד) יליבקמ רוב

 400 ןיב ענשל לוכי ,תספדמל 6 ןיב יתרוסמה

 (םינמיס ףלא 150 דע 50) תויביסוליק 1,200-ל

 בצקה ,י'תותיאה תוריהמיי ןיב ןיחבהל בושח

 ןיבל ,םיילמשח תותוא רציימ רדשמה\.ןב

 תרבעומה עדימה תומכ וזש ,ייתשרה תקופתי

 ללוכ םיינשה ןיב רעפה .ןותנ ןמז קרפב תשרב

 םינמזה ,(סצםתזמגס) הרוקתה תותיא תא

 .תשר תנכות
 .תרושקת

 רביירד לע הטמ/קסד -מה ןמזהו הינשל תחא תרודשת ןיב ייםיתמהיי
 אז6 סיטרכל ףתושמ םינותנ לע זבזוב

 /" ןיב = יתויושגנתהיי
 פו םדומ/םקפ | הקופתה | .םירדשמ

 תשר םאתמ |
 תעבקנ הניא לעופב

 תונוכתה ידי לע קר

 -תה םוידמ לש

 הרושק אלא ,תרוסמ

 -מה לש תלוכיב

 תנחת לכב ,םידבע

 -מב ךומתל ,תשר

 -יהו .ההובג תוריה

 תכרעמ
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 לש ''םינועשה חול"
 תא דדומ אשד תש

 ןמזב תשרה יעוציב
 .יתימא

 דה ]

 ו
 80-א - "66

 ו. ה רכשו <==ככההטטקהלטיופכללללא-טמללטלוהלהל לב ולבטל

0 5 5 
 4 רסנ 2

. 0 
0 0 0% 

 ו 15)

 תרושקת תותשרל אובמ

 -טה תשרל המודב ,גותימ =
 סע לבא - הליגרה םינופל

 יבגל הברהב תורומח תושירד

 -או .םינותנה תרבעה בצק

 ,האוושהל .תרוסמתה תונימ

 תלבוקמה םינופלטה תשר

 תתרשמ ןיידעש ,תיגולנאה)

 -טה ייונממ זוחא 99-מ רתוי

 ריבעהל הננכות (םלועב ןופל

 דע םירדתה ספב שונא לוק

 תדיחי אוה ץרה) צרה 0

 רפסמ תא תרפוסה הדידמ

 וב
 זסכ008פ\

 "םירדתה ספיי .הינשב םילגה / כה

 .םיכורא םיחווטל םיצ

 מייתרל התיכ תולעל לאנ התא רחא סושי לכל

 יתש ןיב ,לכ םדוק ,רוחבל ךילע זאו ייתיתימא"

 מייתר וא 205 תססובמ מיתר :תוביטנרטלאה

 רבחל ךירצ התא םא .205 ילבכמ תררחושמה

 וא 50 - ייעבצא ללכיי) םישמתשמ לש ןטק רפסמ

 -לא סיצבק קר תשרב ריבעהל םירומאש (תוחפ

 ךניאו (םייקנע הנומת יצבק אל) םיירמונאפ

 מייתר ,תורחא תותשר סע רושיק יתורישל קקזנ

 ךוסחלו - ךיכרצל קיפסהל הלוכי 205 תססובמ

 ,\שותספ תביבסב דבוע התא םא .בר ףסכ ךל

 \/ות6סשפ סז .ךל בתכומ רתוי דוע ןורתפה

 תותשר תביבסל תונולחה תסריג ,ץ/סזאקזסטק

 -ופ ךל תקפסמ ,טפוסורקימ האיצוהש השדחה

 יתינוירוושי .תשר לש תיסיסב תוילנויצקנ

 תולעופ תונחתה לכ הב תשר ,קמ5א-70-קתממ)

 תותשרל דוגינב ,הדיחי היכררה תמרב

 לש תינויוויש אל הקולח שי ןהב ,י'תרש/חוקליי

 .(םידיקפת

 ,בוש) םישמתשמ 100 תתרשמ ךלש תשרה םא 4

 (יניסמ השמל הרותב אלו ייעבצא ללכייב רבודמ = רשג ןיב לדגהה

 -ותנ דסמל הפוכת השיגל תושירד םע ,רתוי וא | תמרב אוה בתנל

 סע רושיקו םילודג םיצבק תרבעה ,יזכרמ םינ  תבותכ לש חונעיפה

 ןניאש תותשרה ןיב רוחבל ךילע ,תורחא תותשר | .ןעמנה
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 איה ןהב תירלופופה .208 לע תוססובמ

 קושה חתנמ זוחא 60-כ סע ,לבונ לש אסו\/ גז

 -בל תויוארה תוביטנרטלא ןנשי לבא ,ימלועה

 .1.גא אוגחגקפסז וא \1אמ5 לשמל ,בורקמ הניח

 תושרוד תוי-ס05 אל תותשרש ךכל בל םש

 לש תידוסי הכרדהו קפסה לש תיעוצקמ הכימת

 -קת תשר לש הריחבב בושח רטמרפ .םיליעפמה

 .תורישו הכימתב קפסה לש ןיטינומה אוה תרוש

 השיכרה לכ תא זכרל דואמ ידכ ,הרקמ לכב

 -עה לע ידעלבה יארחאה היהיש ,דיחי קפס לצא

 .תשרה יביכר לכ לש תינומרהה הדוב

 גותימו תיתשת ₪

 יזכרמו טוויח תיתשת לע הייונב תרושקתה תשר

 1993 יאמ לאושי 0

 -ידה יביכרמ לכש ותועמשמ

 -וי הינשב םילג 3400-מ ךומנ םהלש רדתהש רוב

 רתוי םיהובג םירדת וליאו תוויע אלל וקב ורבע

 וק לש ייטרסה בחורי םג םה ץרה 3400 .וצצוקי

 םיחילצמ לטובמ אל סוכחית תרזעב .(ןופלטה

 עדימ חולשל םירשפאמש םירישכמה) םימדומ

 -טה וקב חולשל (סייגולנא ןופלט יווקב יתרפיס

 הלעמל רמולכ ,הינשל תויביס 14,400 דע ןופל

 םינותנל תרושקתה תשרמ .ץרה לכל תויביס 4-מ

 .100 יפ תוחפל רתוי ההובג הקופת םישרוד ונא

 גישהל הדיחיה ךרדה ,קוחר ךכ לכ אלה ,רבעב

 לע התיה ןופלט וקמ האמ יפ הובג ייטרס בחוריי

 הלא םילבכ .םיילאיסקא-וק םילבכב שומיש ידי

 תוילמשח תונוכת ילעבו םירקי ,םילברוסמ םה

 -טו טנרתא לש םיירוקמה םיטרפמה .תולועמ

 םילככ לע וססבתה | ןומיסאה | תעב

 -אה םינשב לבא ,(י'םייריצ-דחיי) םיילאיסקא-וק

 -מל .רתוי תולוז תושיג ינפב וחדינ סה תונורח

 יטוחמ איצוהל םויכ םיחילצמ םינרציה ,השע

 טרס בחור (טדק- םיככוסמ אל) םיטושפ ןופלט

 16-ו טנרתא רובע הינשל תויביס הגמ 10 לש

 לש ןומיסאה תעבט רובע הינשל תויביס הגמ

 - תיסחי הרקיו - הינש טוויח תביטנרטלא .18א/

 םירושק ונחנא דוע לכ .םיייטפוא םיביסב איה

 טנרתא יטרפמ יפל וננכותש םיטלקמו םירדשמל

 סילצנמ אל ונחנא ,םיירוקמה ןומיסאה תעבטו

 .םייטפוא םיביס לש סוצעה טרסה בחור תא

 איה םייטפוא םיביס תיתשתב העקשהל הביסה

 הנזאה תוניסח םילבקמ ונחנא ,הווהב :הלופכ

 דיתעב .תשרה תשירפל רתוי םיכורא םיחווטו

 לש תרושקת יבצקל וז תיתשתב שמתשהל לכונ

 .רתויו הינשל תויביס הגמ 0

 םיבתנו םירעג ₪

 תרושקת תותשרב סיאלממ "םיבתנייו ייםירשגיי

 גותימ יזכרמו תויזכרמ לש דיקפתה תא סינותנ

 שי רשאכ סהל סיקקזנ ונחנא .םינופלטה תשרב

 הרישי הרוצב תוימוקמ תותשר ןיב רבחל ךרוצ

 -וקמ תותשר רתוי וא םיתשל תפתושמ תמוצ)

 ןופלט וק) "ךוראי תרושקת וק ךרד וא (תוימ

 וא עובק ןפואב ייקזביימ רוכח ,ללכ ךרדב

 .(םינופלט תיזכרמב רבועש רמולכ ,י'גתוממיי

 -ימה תדיחי הב המרב אוה םסינשה ןיב לדבהה

 תשרמ ריבעהל שי תרודשת הזיא ההזמ גות

 תבותכה יפל ןעוממה תא ההזמ יירשגיי .תשרל

 ,תאז תמועל ,ייבתנייה .תרודשתה שארב תיזיפה

 תא ארוק ,תרודשתה לש ייהפטעמייה תא חתופ

 -כה רפסייב שפחמ ,ןעוממה לש תיגולה תבותכה

 זאו תנכדועמה תיזיפה תבותכה תא "תובות

 ןורתפ םה םירשג .הדעיל תרודשתה תא חלוש

 סה לבא ,תוטושפ תותשר לש ריהמ רוביחל לוז

 .4 = =: ,80060| | |ה!סחה8זוסה טפ60 ][  !חזסזחוזוסח חסז 0
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 דס ה יט דו א דהר וה ו רו ריר וא ריב ירה הוה היה
 תויצקילמאל תוטיקשע ₪ ספ חסא -ב הכימת ₪ ןיקתמלו ועמתשפל תויתודידי ₪ הדובע .תוריהמ ₪

 :1993 תורושבו 1992 ישודיח

 .6פ א0א-ב הכימתו אס / 11. תשרב 26 יבשחמ רושיק - 3516(\1/,1 [0ז |\6(ק גז(

 .םירחאו 18 856000 ,ץא!8 ,טאזא יבשחמל דסק? -ב רושיק - 1.516 0 קץ

 תותשרל רחבנה רצומה אפ ,(םיצבק תרבעה) 1 ,(ףוסמל תוזחתה) דמ1 אשד יתורש םיעצומ וז תרגסמב

 תלם נשוי כ | דועו (ראוד תורש) א! 411. ,(חראמה בשחמה לש קסידב שומיש)

 ! תופיצרב לש השיג .קק1 271.8 תשר םע 1.4 אוגפווט תשר רושיק - 35116[([\.1 0" 1

 -ה תשרב םינותנלו תוספדמל 70 יבשחמ תשיגו 1.4 א1881ו6-ה תשרב תוספדמלו םיקסידל 146 יבשחמ

 % / ו

 % ש 0 תביבס ךותמ תשרה לע הרקבו הטילש רשפאמה הנכות לודומ - 16(85(\]/,1 סח 85

 כ-5 הו ל 0% .תונולח

 5 לצק* תמייק 1.4אוגווט תשרב םימדומ ףותיש רשפאמה הנכות לודומ - 85006(\1.,1 0ז 160

 ופ2 קרש 2 גוסמ תרושקתה תונכות לכ םע דבוע . (סדומה ןקתומ וב בשמה תא תיבשהל ילבמ)

 .ואד-4

 !  /אטצ -ה ןדיעל ופנכנ ,ץראבו םלועב ,םיצודמ תוחוקל ימלא תואמ

 55 05-6458005-10 !ךתוא םג הנימזמ תניב



 .תרושקת תותשרל אובמ

 תוימוקמ םינותנ הותשרל טוויח חויגולובוט

 פד ח-שוהמפ אטדושסהא

 וופחז קס ויזת

 (וופחז 20 תש
 כזוחז 50ז0ז וצוות

 19 א

 סווטחז !8סוסס 0
 וזה 6ו0זח8|

 - 1 בא הק

 םיבכרומ םיבוליש םע דדומתהל םילגוסמ אל
 -מה רשאכ הרוקש יפכ - םידימתמ סינוכדיעו
 -נה .סישמתשמ תואמב ךומתל הכירצ תכרע
 הטילש םירשפאמ םה לבא ,רתוי םירקי סיבת
 -נע ידי לע תכרעמה לש הרוצתב קוחרמ תיזכרמ
 .בתנ לכב םירומשה ,י'תובותכה ירפסיי לש ןוכד

 איהש יפכ ,תיויפה תשרה ןיב ןיחבהל בושח
 -ימ יזכרמ ,םירבחמ ,םיטוח תיתשתב תשמוממ
 תרשפאמש וז ,תיגולה תשרה ןיבל ,המודכו גות
 םירחאה םיבשחמה תא תוהזל דחא בשחמל
 .הדובעב ףתתשהלו סיצבק ףילחהל לוכי אוה סמיע
 -מב תינמז וב ךומתל לוכי תחא תיזיפ תיתשת
 -וח םתוא לע תורשקתמה ,תויגול תותשר רפס
 -פל .םימושיהו םיצבקה ןיב רשק אלל ךא ,םיט
 תותשר יתש ןיב רבחל אוה בתנה דיקפת םימע
 תשר לשמל ,המצע תיתשת התוא לע תולעופה
 -תב תוקלחמה לכ לע שרפתהל הלוכי תילעפמ
 תויגול תותשרל הקולח ךות לבא ,הדיחא תיתש
 לש תרושקתה תשרש תורמל ,ךכ .תויתקלחמ
 ומכ תיתשת התואב תשמתשמ רוציה תקלחמ
 רוציה תפציר לע בשחמ ,םיפסכה תקלחמ תשר
 -שח תלהנהב בשחממ םינותנ בואשל לוכי אל
 לוכי בתנ .ומויקב ללכ ריכמ אל אוה יכ ,תונוב
 -מה ,תותשרה יתשל תפתושמ תמוצכ שמשל
 תחא תשר ייונמ לש תיביטקלס השיג תרשפא
 .הינשה תשרה יבאשמל

56 0 + 
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 560 זוהו

 / ו תטס

 ראש
 בר ₪

 וסטה ואוח
 זחוסזחב| [/\א

 ד ופקחסהפ !!ח8 0

 =וופ חס סזוח:

 ,'תויתימאיי תרושקת תותשרב זכרתנ הז רמאמב
 .05 תוררחושמ וא 205 תוססובמ

 דופי יחנומ ןולימ ₪

 -רל חונימה לש ןוחרקה הצק איה ןלהל המישרה
 לש דבלב דוסיה יגשומ סה הלא .תרושקת תותש
 ףסואב תואגתהל הלוכיש ,תינכט הנילפיצסיד
 -ימו םימותס תובית ישאר לש רתויב רישעה
 .ןייח יעדויל םירומשה סיחונ

 180 ידי לע ףמואש ,לוהינ לוקוטורפ 0%
 ינותנ תשרב םירבעומ דציכ רידגמה ,(ןלהל האר)
 -רו תשרה דוקפת תא םיראתמה סינותנ) לוהינ
 -שמ ןיב םירבעומה םינותנל דוגינב ,היביכ
 .(םימושיו םישמת

 רוס החס סזוח( 500
 אווה ו0/ סז
 םופה | \א 303זסז

 החס קחחז 5
 צוות חפצסזא פסזשסז שוחה
 הז וס סז ו
 | | א 3030ז0ז

 תירוקמה היגולופוטה

 קיפאב התיה טנרתא לש
 םיישעמ םילוקיש .(805)
 לש הפדעהל ומרג
 ,"בכוכ'' תיגולופוט
 .תיזיפה המרב תוחפל
 אוה (1108) טוויחה דקומ
 .יזיפה בכוכה זכרמ

 סוופחז 6
 \שו!ח חסזאסוא

 ₪5 דסקסו צץ

 אוה ייתרש"י .(פמסו64דמס) שדקומ תרש +
 תרש .ייתוחוקל" רובע םיתוריש עצבמה בשחמ
 םייוסמ גוס עצבל דעויש בשחמ אוה יישדקומ"
 -דה וא םיצבק תקפסא לשמל ,דבלב תוריש לש
 םישמשמה ,םישדקומ אל םיתרשל דוגינב ,הספ
 שדקומ אל תרש .תוימוקמ תולטמ עוציבל םג
 סיתרש לש חוקל םג ,תינמז-וב ,תויהל לוכי
 .םירחא

 -ופ תרושקת תמיכס .(םדופאאמז) טנרתא 4
 יטרפמ ידי לע םויכ תרדגומה ,רתויב תירלופ
 תיזיפה המרל תוסחייתמ תורדגהה .ןםממ 13
 ,םילבכה תיתשתל השיגו ילמשח תותיא לש
 10 לש יברימ בצקב עצבתמ ילמשחה תותיאה
 סלופ לכ רשאכ ,(אוטקפ) הינשל םיסלופ ןוילימ
 תרודשת = .(י1'' וא "0י") תחא תיביס דדוקמ
 64 ןיב םיללוכה ,םיסלופ לש "הליבחיימ הייונב



 !תוחפ הברה ריחמה ,6?וה ₪ םעטה
 םיקסידה תרדיס איה ש/ש5ד =הא סושוזאו תיבמ 6הצוהה
 ךל םיעיצמש םיקסיד דוע ןיא ...םלועל ךמע ראשנ המעטש
 ךרואל תונימא ,תוריהמ ,תיגולונכט תונשדח לש וזכ המר
 ,םקלח לש םעטה תאש ,םירחא םיקסיד לש ריחמבו םינש
 .חוכשל ןכ ףידעמ תייה ,תוחפל
 ךיכרצל המצע תא םיאתהל תעדוי םג 6העוגה תרדיס
 ימגד לכ .3408-ו 250 ,212 ,170 ,125 ,85 :םידחוימה
 ,תינשדחה עסוספ6ססו\ תייגולונכטב םידייוצמ הרדיסה
 הטלקהה שאר לש יאלבהו ךוכיחה תא םומינימל הניטקמש

 קסידה ייח תא הכיראמו (יטנגמ הדשל הבוגת תועצמאב)

 השיג ןמז ,128% דע לש 640056 ןורכז םיקסידל .תובר םינשל

 תרבעה בצק .(3.25" 1" הבוג) םיריעז םידמימו 1205 לש
 .היינשל 5.758 דע עיגמו םיהדמ אוה 6גצוהמ לש םינותנה

 ןגומה רוזאל תיטמוטוא הטלקהה שאר רזוח הדובעה רמגב

 .(אטזסאוהדוס :גחאו\6)
 ךלש םיבשחמה קפסמ 64188 שורד

 שוהה 25088 ,340/8 !שדח
 םלש הלב :וס= רקב לעב

 . 12085 :השיג ןמז ₪
 128% :0ו5 ןורכז ₪

 היינשל 5.758 :םינותנ תרבעה בצק ₪
 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 מ"עב סקינורטקלא
 (םיביסה 'חר תניפ) 2 חולישה 'חר
 .הוקתיחתפ
 ,03-9233257 ,9240812 .לט
 .03-9244857 .סקפ
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 לש תשרה יטיטרכ

 סינטקה .לטניא

 20 תנחתל םידעוימ

 תרשל לודגהו

 .טיצבק

 העיפומ תרודשתה תלחתהב .םיטייב 1518-ל

 יוהיזה רפסמ איהש ,ןעמנה לש תיזיפה תבותכה

 הנחת לש השיגה תטיש .לבקמה בשחמה לש

 איה טנרתא תשר לע תרודשת חולשל תנינועמה

 רשאכ קר רודישל הסינכו תשרל הנזאה ידי לע

 -לא רוביד רשקב לבוקמל המודב) הטקש תשרה

 ,תינמז-וב רודישל ולע תונחת יתש םא .(יטוח

 יוהז םע דימ רדשל הנקספת ןהיתש יזא

 ,רדשל ןויסנה לע רוזחת תחא לכו ייתושגנתהייה

 ךכ ,(ילמודנר) יארקא ןמז קרפל הייהשה רחאל

 .תרזוח ייתושגנתהיי שחרתת אלש

 -יא תא להנל דעוימה בשחמ .םיצבק תרש %

 -לל םיצבק קפסמ תרשה .תשרב םיצבקה ןוסח

 הטילש תרשפאמ וז הרוצת .השירד יפל תוחוק

 סינותנ דסמ לוהינ ,קסידה תלוכתב תיזכרמ

 םינותנל תושיגנ לע חוקיפו ןוגריאל דיחא

 .םישיגר

 טוויח ייבכוכיי לש זכרמה .(108) טוויח דקומ <

 תנחת לכמ םיטוחה ייבכוכיי תרוצתב .(578)

 -ינב ,תיזכרמ הדוקנמ תילאידר םישרפנ הדובע

 תרושקתה וק הב ,(809) ייקיפא' תרוצתל דוג

 -יג זכרמ אלל ,הינשל תחא הדובע תנחתמ ךשמנ

 איה טנרתא לש תירוקמה הרוצתה .ירטמוא

 סוקמב םירוביחה לכ לש זוכיר לבא ,ייקיפאיי

 הטילשה לע דואמ לקמ (תרושקת ןורא) דחא

 .ךרוצה יפל םייוביגו םייוניש רשפאמו תשרב

 טוויח דקומ םג ומכ) טנרתאל טוויח דקומ

 -ופ בכוכ תרוצת שמממ (''ןומיסא תעבטיי תשרל

 -אה תרוצת תרמשנ תיגולה המרבש תורמל ,תיז

 .ירוקמה טרפמה לש קיפ

0 
 1993 יאמ לארשי 0

 תרושקת תותשרל אובמ

 דקומ לש גוס .(600א6א18/4708) תזכר %

 סינוש תותשר יגוס וב זכרל רשפאמה טוויח

 .(:פסז וא/ו ןומיסא תעבט ,טנרתא)

 למשח יסדנהמ לש ימואלניב ןוגריא .ןממפ 4

 הניקתה תודסוממ דחא הווהמה ,הקינורטקלאו

 לש םינקתה תא הדסימ !םם8 .םיבושחה

 תעבטיי .לשו (םםמ 8023 ןקת) ייטנרתאיי

 .([םח₪ 802.5) "ןומיסאה

 תושירה תכרעמב םילוקוטורפ ינש .[ןקא/80א 4

 ןתוטחוטואס6) [?א .לבונ לש א6ו\/ג6 תירלופופה

 תרבעהל לוקוטורפ אוה (?ג0%6| םאסוגת6

 תמרב לעופה ,תותשר ןיב (תורודשת) "תוליבחיי

 .(ןלהל האר) 150 לש תובכשה לדומ לש ייתשרייה

 -ורפ .אוה (56שט6הס60 730801 םאסתגהַקט) 8%

 המרה שומימל תושורדה תודוקפ ףיסומה לוקוט

 .150 לדומב ,18/\א59081 תמר ,רתוי ההובגה

 ףוגה אוה ,ימואלניבה הניקתה ןוגריא .150 4

 .הניקת יפוג לש תימלועה היכררהב ןוילעה

 תוירושיקה תא קלחמ תרושקתה לש 150 לדומ

 -ילתמ רתויב תונותחתה תומרה .י'תובכשיי עבשל

 -חו םיינכמ םיטרפמ :יזיפה רוביחל תוסח

 ,םיילמשחה תותואה ,םירוביחה לש םיילמש

 תובכשה .המודכו (טנרתא לשמל) השיגה תוטיש

 םילוקוטורפל תוסחייתמ תיעיברהו תישילשה

 .הלעפהה תכרעמל ןהלש רשקהו תורודשתה לש

 (ןלהל האר) ד07/-ו [קא/85א םילוקוטורפה

 תונוילעה תובכשה .ולא תובכשל םיסחייתמ

 .םימושי ןיב תרושקתל תוסחייתמ לדומב

 לש תותיא בצק .(אופקפ) הינשל תויביס הגמ 6

 לש תותיא בצק טנרתאל .הינשל םיסלופ ןוילימ
 תקוושמ ןומיסאה תעבט ,הינשל תויביס הגמ 0
 הינשל תויביס ןוילימ 16-ו 4 "םימעט" ינשב
 תויביס הגמ 100-ל העיגמ (ןלהל האר) תסס]-ו

 לש בצקב םילעופ םימדומ ,האוושהל .הינשל
 יחכונה אישהו הינשב תויביס 14,400 דע 0
 -ימ 3-מ רתוי .אוה םייטפוא םיביסב רודישל
 .הינשב תויביס (הגיג) דראיל

 םייטפוא םיביס .רטמילימה תיפלא .ןורקימ 6
 -וקב םה תוימוקמ תרושקת תותשרל םידעוימה
 .ןורקימ 62.5 לש ינקית רט

 -יה רובא לש הלעפה תנכות) יירביירדיי .אסו5 +

 וטקפ-הד ןקתל ךפהש ,תרושקת יסיטרכל (יפק

 .300א1-ו טפוסורקימ לש הכימת תובקעב

 דא/א5ק087-ה תבכשל לוקוטורפ 68105 4

 אל ,םיבר םישומימ םימייק .תרושקתה לדומב

 .הזה לוקוטורפה לש ,םימאות

 ןא6טשסזא [חוחגס) תשר קשממ סיטרכ .א16 +

 -רכ תרוצב ללכ ךרדב 4

 ,בשחמה קיפאל עקתנה סיט

 השיגה תנכות תא עצבמה

 סירוביחה תא שמממו תשרל

 בשחמה קיפא ןיב סייזיפה

 .תרושקתה וקל

 יסיטרכל רביירד 1%

 לע ךמתנו חתופש ,תרושקת

 המוד דיקפת אלממ .לבונ ידי

 .ליעלד אס15-ל

 ."תובכשה עבש לדומי %

 ליעל ונרכזה ותוא 150 לדומ

 תואבה תובכשה תא ללוכהו

 -יפה :(הנוילעל הנותחתהמ)

 5474-) םינותנה-רושיק ,תיז

 ,(אתדואסמא) תשרה ,(זאא

 ,( ד4א5ק08₪7) הרובעתה

 הגצהה ,(585510א) החישה

 סושיהו (5םאד \דזסא)

 .(א קן ,164ד1סא)

 -רא .(קתח-70-קםםא) תינויוויש תשר 4

 תרשכ תשמשמ הנחת לכ הב תשר תרוטקטיכ
 דוגינב ,תורחאה לכ לש החוקלכו תורחאה לכל

 סיתרש ביבס תויונבה ,י'תרש/חוקליי תותשרל
 ₪05 לע תוססובמה תותשרה בור .ייסישדקומיי
 -פו תולוז ןה .ינויוושה גוסהמ ןה וצזאססוא5 וא
 -אה ינחבמב תודמוע ןניא ךא ,הנקתהל תוטוש
 .ייתויניצרי תותשרמ שרדנכ תוחיטבהו תונימ



 ..תעגל אבש 'חימא ךכ לנדה
 ווטווועופוסח - ה יכסמ תרדיס תא גיצהל האג ןפי דאאגא 'בח לש לארשיב תימשר הגיצנ רקלפא תצובק

 תוביצי תונומת תגצה םירשפאמ הובגה הקירסה רדתו (ת|8ז 6ףטבזפ 50ז88ח) חוטשה ךסמה תיגולונכט

 .התארנ םרטש המרב הקיפרגו ,רתוי דח טסקט תגצה תרשפאמו םיעבצ השיגדמ ההובגה תוריהבה .םיבוהביה אללו

 דחוימב וננכותש אסא-ואדסהו 4650 ,גטדס-50אאוא6 םניה !\וטוו/פססח תחפשמב םיכסמה

 .תויפרג הדובע תונחתו /6ואדספה, 05/2, 56 יבשחמ לש םיידיתעהו םייחכונה םיטרדנטסב ךומתל

 \וץ - 5 א/ - 5 |( - 876+ ועץ - 5

 20" דחואודהסא 20" גז 0 17" 1 ד 50 14" דחואוזחסא

 1600 א 1200 או 1600 א 1200 או 1280 % 1024 או 1024 א 8

 דבעמורקימ תרקב הניפה דע הדח הנומת דבעמורקימ תרקב מ"מ0.26 - הדוקנ לדוג

 לש 100 תגוצת הדוקנ לדוג 0.28חוחה
 גצה תיזחב םירטמרפה

 וחג 6וטדספה יבשחמ ילעבל יביטקרטא ריחמב ךסמ

 ו!ףורשל אבש חישק ךנ לנו6 =
 םירלופופה םיפילשה םיקסידה
 !םלועב רתויב

 ב"הרא 5700651 'בח לש ירוקמה קסידה

 .רקלפא תצובק י"ע לארשיב גצוימ אוה םג

 לש םיעוציבה תא םיבלשמ םיפילש םיקסיד

 = סקקצ לש תויחונו תונימא םע ,חישק קסיד

 .םיפייט לש הרימשו יוביגה תלוכיו

 םירשפאמש השיג תוריהמו חפנ קפסמ

 ותוא ףולש .ישארה קסידה רותב ותיא דובעל
 בורקב

 תוליהמ
 .תפסכב םייטירק םינותנ לע ןגהל לכותו

 .קסידה חפנ תא תלפכהו הטסק דוע ףסוה ד תו

 .ךתיא לדגש קסידה - 1 2001550 תעצוממ 16

 0% |[ 0י6 0

 = ככ שש = = ₪ שש =

 הינתנ ןשיה הישעתה רוזיא 20 ןמרטכש 'חר 4 = | % \% - זז

 053-616969'סקפ | 053-619310 'לט רקלפא תצובק

 רישי יצרא קוויש ךרעמ ןופצהו הפיח רוזא ץראה םורדו זכרמה רוזא תואטיסרבינוא ,םידבוע ידעול קווי

 חמ יקלח תויונח ו ל ל ע . ל
 בשחמ '] ונחו םירחוס מ"עב טולפ אטאד מ"עב הדור 0

 .יפקיה דויצו | 04-2583604, 341390 'לט 053-616962/3/4 'ִלַט | יט"בהשמ ,תודסומ ,הלשממ ידרשמ

 מ"עב ילק 04-253541 'סקפ 053-616969 'סקפ .םייטרפ תוחוקלו רפס יתב
 053-610896 ,625336 'לט
 053-625714'סקפ

: 0 0 595 | 
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 שמשמ זז
 תרדישכ רקיעב

 ,תינוגריא תרושקת
 תשרפנ הנממ

 היכרריהב תשרה
 .םידקומ לש

0 : 
 1993 יאמ לארשי 0

 לוהינל לוקוטורפ .5אאוק 6

 -אב ,תרושקת תותשר

 לוכי תשרה להנמ ותועצמ

 -אה לכמ לוהינ ינותנ ףוסאל

 .תשרב תונחתהו םירזב
 טווח 3

 -ורפ | תכרע | 10 4

 -ופש תרושקתל םילוקוט

 הנגהה דרשמ ידי לע החת

 תובקעב הכפהו יאקירמאה

 -מב םג תינקית הכרעל תאז

 .תויחרזא תורגס

 "ןומיסאה | תעבט" 4

 תמיכס | .(דסאמא תזאס)

 ,טנרתאל תיפילחת תרושקת

 ידי לע דחוימב תפחדנה

 ןומיסאה תעבטב | .מבי

 -וצב רוגס תרושקתה קיפא

 טנרתאל דוגינב) תעבט תר

 (חותפ וק אוה קיפאה הב

 ידי לע תרדסומ השיגהו

 הנחתמ רבעומה ,''ןומיסא*

 ןומיסאב קיזחמש ימ קר .תעבטה ביבס הנחתל

 יאכז (תדחוימ תרודשת ידי לע לעופב שמוממה)

 הנחתהו הרקמב וא) רודישה רמגב .תשרל רדשל

 הנחתל רבעומ ןומיסאה (רודישל הקוקז אל

 הדסומ ןומיסאה תעבט .תעבטה ךרואל האבה

 .ןמממ 802.5 ןקתב

 [פסו זוחמ

 [פפו טזוט86/זסטוסז

 תיתשת יחנומל ןולימ =

 -חה תואה תחפ .(אדדפאטד1סא) התחנה 6

 תותוא תא ריבעמש טוחה .וקה ךרואל ילמש

 רדושמה תואהו ילאידיא םוידמ וניא תרושקתה

 יווקל ךרוא תולבגמ תומייק ןכל .וכרואל ךעוד

 ידי לע ןקתל רשפא הכיעדה תא .תרושקתה

 -ומ תשוחנ יווק .ייתוא ירזחשמיי וא ייוק ירבגמ'י

 יווק .יצחו מייקכ לש חווטל התחנה יייע םילבג

 תורשע לש חווטל עיגהל םילוכי םייטפוא םיביס

 .מייק

 15 םע ,טנרתא ירזבא לש ינקית רבחמ .אט1

 .םידצקמ תרוצתב םיעגמ

 .תאשל לוכי וקהש םינותנה חפנ .טרס בחור 6
 בחור תא םידדומ תויתרפס תרושקת תותשרב

 -נא תרוסמת יווקבו ייהינשל תויביסייב טרסה
 םימעפל .י'צרהיי איה הדידמה תדיחי םייגול

 תויביסיי ןייצל ידכ םג ייצרה חנומב םישמתשמ
 .י'הינשל

 לע ןעטמ תריגא לש תילמשח הנוכת .לוביק 6

 הנוכת .דדובמ רמוח ידי לע םידרפומה סיכילומ.

 תרושקת תותשרל אובמ

 םטו!ףהפ 1

 /סזא
 ו ₪ יו

 ] | תטס

| | 
 | | םטוווחפ 2

5 

/ | 
 5016101158 הטפ --------- --

 ע) שנ

 -מת יווק לש יברימה טרסה בחור תא הליבגמ וז

 .םיילמשח תרוס

 -לא הערפה .(68055141/8) בלוצ רוביד %

 -וז םיילמשח תותואש ךכל תמרוגה תיטנגמורטק

 -יב דירפמה דודיבה תורמל ,ינשל דחא וקמ םיגל

 לש הנוכתה ידי לע םרגנ רבדה ללכ ךרדב .סהינ

 .תטלוקו תרדשמ הנטנאכ שמשל ךורא טוח

 -מב םירבוע םיילמשח תותוא יווק ינש רשאכ

 עונמל ידכ .בלוצ רוביד לש הערפהה תרצונ ליבק

 תוגוזב םיטוחה תא רוזשל םיגהונ התוא

 -ימ ידי לע םתוא דדובל וא (1וא1פדמס תגזא)

 .(83151.כ) קראומ ךוס

 טנרתא לש ירוקמה סוידמה .טנרתא טוויח 4

 -תה םויכ ךא" ,(ילאיסקאוק) יריצ-דח לבכ היה

 -וזב ןופלט יטוח לע טנרתאל םינקת-תת וחתפ

 םיככוסמו םירוזש תוגוז ,(0דפ) םירוזש תוג

 םיילאיסקאוק םילבכו םייטפוא םיביס ,(51ש)

 סויכ רתויב לבוקמה גוסה .(דאזאאשז) םיקד

 םע - שץ - םיככוסמ אל םירוזש תוגוזב אוה

 .61-45 םייאקירמא-םירלודומ ןופלט ירבחמ

 םע ,תוריהמ תרושקת תותשרל ןקת .פסו 4

 -יס לע ,הינשל תויביס הגמ 100 לש תותיא בצק

 תא ראתמ 51 א319.5 ןקת .םייטפוא םיב

 ןונגנמ סע ,הלופכ תעבט תרוצתב תעע] תשר

 -וא ןקתמה ,1.007840%) "רוחאל לופיקיי

 וא ,תועבטה תחאו הרקמב תשרה תא תיטמוט

 ידי לע 1מאמ השענ סויכ .ולשכ ,הדובעה תונחת

 יטוח לע זפפ] ןקת תא שממל סיבר םינרצי

 ךכו (6פפ] רוציקב) תשוחנ

 -אה םימאתמה תא ךוסחל

 .םירקיה  םייטפוא-ורטקל

 תויתשת יכ בל םשל שי

 תושמשמ םייטפוא םיביסב

 ,תורחא תותשרל םימעפל

 תוהז ןיאש ךכ ,טנרתא ומכ

 -יסב תיתשתייל פס[ ןיב

 .י'םייטפוא סיב

 ([אוקטסגא6סמ ) הבכע %

 לש תילמשחה תודגנתהה
 תותואל תורוסמת םוידמ

 לש הבחרה) וב סירבעומה

 רכומה "תודגנתהיי גשומה

 איה הבכעה .(רשי סרזב

 וקב תואה תחנהל סרוגה

 .תרוסמתה

 אוחסזג ) וק ןנסמ <

 רשפאמה סאתמ .(₪הא

 יסיטרכל דע יווק רבחל

 -על ודעונש ןומיסא תעבט 5
 םילבכ יגוס םע דוב

 .םירחא

 תואה תמר ןיב סחיה .(6א8) שערל תוא סחי 4

 רשאכ .התוא הוולמה עקרה שער ןיבל תטלקנה

 תא ןוחטבב תוהזל רשפא יא ,ידמ ךומנ סחיה

 וקהש לככ .תמגפנ תונימאהו טלקנה תואה

 םישער רתוי דחא דצמ ףסוא אוה ,רתוי ךורא

 ךלוה סחיהש ךכ ,רתוי תחנומ תואה ינש דצמו

 -וז טד? יווקב דחוימב תטלוב העפותה .ערגנו

 תויעב יוהיזל שמשמ דחוימ הקידב דויצ .םיל

 םוידמ תפלחה וא תויהל לוכי ןורתפה .ףא%

 תפסוה וא (םייטפוא םיביסל לשמל) תרוסמת

 .וקה ךרואל "תוא ירזחשמ"

 רפסמ הרידגה [8א1 .ןומיסא תעבט טוויח 4%

 תכרע .ןומיסא תעבט תשר רובע טוויח ינקת

 -אמ 18% 6ג91ותק 5ע5ו6₪ סשב העודיה םינקתה

 יווק ,םיילאיסקאוק םילבכ לש תופולח תרשפ

 -וא םיביסו םיככוסמ אלו םיככוסמ ןופלט

 דימת איה תשרה לש תיזיפה הרוצתה .םייטפ

 -קנ טוויחה דקומ לש תיסיסבה הדיחיהו בכוכב

 .( /ו840) י'תונתת תבורמ השיג תדיחייי תאר

 הדובע תונחת 16-ל 2 ןיב תרבחמ תאזכ הדיחי

 אופגט-ה תא .םיילאידר םיווק ידי לע תעבטל

 -ודג םיקחרמה סאו - תעבטב וזל וז םירשרשמ

 .ייתוא ירזחשמיי ןהיניב םיבלשמ םיל

 .( ד א56מזטסמ ,שיימקמ) רדשמ/טלקמ 6

 תותוא תרמהל טנרתא תותשרב שמשמה רזבא

 שיימקמה .תרושקתה וקל ינקית 401 קשממ ןיב
 תויהל וא ,תשרה סיטרכ לע ןקתומ תויהל לוכי



 וו לש ?0ו/זחוווז יבשחמ

 הד לכמ הקופת לפכ ל םינתונ ₪
 םיתרש ₪ ןמוחתב תומדקתמה 486-| 386 תונחת ₪ :ךתריחבל תצרופ - ב"הוא 1 .

 486-ם54 -| 486-5\ םישמתשמ בר 4 תותשרל דחוימב םירהמ קושב | תורגסמה

 תונחת ₪ םאה חול לע 128 !8 דע ןורכיז תבחרהל תורשפא םע | הגיצמ - ימלועה הרמוחה

 1280 א 1024 דע אוס\-ואדמח| 4050 הגוצת םע תויפרג הדובע תא .לארשיב שמתשמל

 תורפס + !/ואססו//פ 3.1 ,תורפס + 005 5.0 ,טפוסורקימ רבכע ₪ -קָסו/פַתו ₪ | תַרַדיִס -

 .םימגדה לכל ,תיקווישה "הליבחה" תרגסמב טרדנטסכ | םינייטצמה םיבשחמה = ו

 ם0ו/םח! |אש-ףסונה ןורתיהו םגוס מ נב

 [= הכימתה םע קוושמ ם0ו/שח1 |אש תרדיס .66 !!82 דע דוביע תוריהמב

 - | לש םילועמה תורשה וש ₪ תונותעב םייעוצקמה םינוירטירקב חבשל הנייוצ
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 רתוי םיאשונ םימייוסמ םיסיטרכ .ינוציח רזבא

 לווק םע דובעל םילוכי םהש ךכ ,דחא שיימקממ

 ,םייטפוא םיביס וא םיילאיסקאוק םילבכ ,(זק

 .ךרוצה יפל

 "תויתימא" תותשר ₪

 הבחר איה ייתויתימאיי תותשרל ונלש הרדגהה

 סירמואש םירבדה גוסמ - ייתיעדמיי ךכ לכ אלו

 רבדה הז יכ םיעדוי תחא סיאורשכיי יכ םהילא

 סידייוצמ םיבשחמה תיתימא תשרב .יייתימאה

 םוידמב תרושקת ךרוצל ,םידחוימ םימאתמב

 רפסמ ןיב ריהמ תרושקת קיפא שמשל ןנכותש

 -ות תכרעמ לש הרקב תחת ,םישמתשמ לש לודג

 .חוטב םיבאשמ ףותיש תרשפאמה ,תדחוימ הנכ

 ילמשח ,יטוחלא וא יטוח תויהל לוכי סוידמה

 םושי תויהל הלוכי הנכותה תכרעמו יטפוא וא

 -עמ .כ05-ל תיפילחת הלעפה תכרעמ וא 5

 -ולח :תומישמ יתש תוחפל תעצבמ הנכותה תכר

 -צה יפל תרושקתה םוידמב שומישה תויוכז תק

 ףתושמ שומיש רושפיאו םישמתשמה לש םיכר

 .םיפתושמ סיבאשמכ ורדגוהש םיבאשמב

 -ורל ודעונ אל תרושקת תותשר יכ רוכזל בושח

 תוססובמ ,תורקי אל תותשר ןנשי .ךתוא שש

 ריחמב ןיקתהל ןתינ ןתוא ,\/ותשסשפ וא 5

 .הדובע תנחת לכל רלוד 500 דע 300 לש עצוממ

 ,תודבכה תושירה תוכרעמל קוקז דחא לכ אל

 .הדובע תונחת יפלאו תואמ לש תושירל ודעונש

 שי םהב ,דומיל תצובק וא ןולעפמ ,ןטק דרשמ

 -הל םילוכי ,םיבשחמ לש לודג אל רפסמ תשרל

 תירלופופה 1.גזאזגצוש ןוגכ ,י'הלקיי תשרב קפתס

 וא לבונ לש אוג 186 ,טפוסיטרא לש

 -שר .טפוסורקימ לש \/ותסואפ [סז \\סזא(קזסטקפ

 לש לודגה טרסה בחור תא תולצנמ הלא תות

 -הו ההובגה הרוקתה אלל ךא ,מייתר תיתשת

 הלעפה תוכרעמ לש הובגה ריחמ

 .האלמה א6ו\/ג6 ןוגכ ,תויתשיר

 -אל ונלש ןוידה תא קלחנ ונחנא

 :םיאשונ העבר

 ( 0481א0) הליבכ תוכרעמ <

 תשרל תיטפה תיתשתה תנכה

 .תרושקתה

 -נה םיסיטרכה :תשר ימאתמ %

 רוביחל םישמשמו 20-ל םיעקת

 לדומב םייתשו תחא תומר) תשרל
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 יכרעמ :תותשרל הלעפה תוכרעמ 4

 תא | םישמממה | םילוקוטורפה

 ,הינשה תובכשב תשורמה רשקה

 .051 לדומב תיעיברהו תישילשה

 1993 יאמ לארשי 6

 תרושקת תותשרל אובמ

 תותשר ןנשי .ךתוא ששורל ודעונ אל תרושקת תותשר

 ןיקתהל ןתינ ןתוא ,//!חססושפ וא 005 תוססובמ ,תורקי אל

 .הדובע תנחת לכל רלוד 500 דע 300 לש עצוממ ריחמב

 לודגה סלועל תוימוקמ תותשר ןיב רושיק 4

 םיקחרמ לש תושרפנה ,ו/ אא ,י'תובחריי תותשר)

 .(םינופלטה תשר תועצמאב םילודג

 תשרה ימאתמ :םידרפנ לבא ,םירושק סיאשונה

 -הה תוכרעמ ,תונוש תויתשת סע דובעל םילוכי

 ,םימאתמ לש סינוש םיגוס ףוחדל תולוכי הלעפ

 -יקו תונוש תוכרעמ ןיב םירשקמ םילוקוטורפה

 ןיב םילדבהה לע רשגל לוכי תותשר ןיב רוש

 שיו תובורמ הריחבה תויורשפא .םילוקוטורפ

 םירקמב .םיביכרמה לש הקימעמ הנבהב ךרוצ

 הנקתהה בלשב תולקת רותיא לש תולעה םיבר

 .ושכרנש הנכותהו דויצה תולע לע הלוע הצרההו

 -ממ תכרעמה יביכרמ לכ תא שוכרל ץלמומ ןכל

 תפקמ תוירחא חקיש ,הסונמו ןימא ,דחא רוק

 תויחמומ איה תשר תנקתה .תשרה תלועפ לע

 -שת תחנהב תויחמומ הב תוכורכ .תימוחת-ןיב

 -ור אל םיווק ,םיביצי םירוביח) הנימא תית

 ,(המודכו תורישל םינתינה םילבכ ירבעמ ,םישע

 הרוטקטיכראה לש היצזימיטפואב תויחמומ

 ,(םיבתנו םירשג ,טוויח ידקומ ,תשרה תרוצת)

 תלוכיו תיתשירה הלעפהה תכרעמב תויחמומ

 .תללוכ תיטסונגאיד

 :הליבכ תוכרעמ ₪
 יטירק םרוג

 -לה תובישחה הלוע ןכ תשרה תטומ הלדגש לככ

 -סא ינשמ תעבונ תויטירקה .תיתשתה לש תיסח

 -מה םיצוליא תכרעמל ךתוא םיסינכמה ,םיטקפ

 השקו תילמיטפוא הרשפ לש ןורתפ תבייח

 ןיב םיחווטה םילדגש לככ ,דחא דצמ .הגשהל

 לדג ןכ תשרל שי םתוא םיקחרמהו הצק תונחת

 .טקייורפה לש תללוכה תולעב תיתשתה לקשמ

 דדמנ דקומל הנחת ןיב עצוממה קחרמה רשאכ

 -ויב רקיה ףיעסה איה תיתשתה ,םירטמ תואמב

 םיקחרמהש לככ ,ינש דצמ .תשרה תנקתהב רת

 לש רתו: ההובג תוכיא תשרדנ ןכ סילדג

 ,בלוצ רובידו תוא תתחנה ומכ םימרוג .םיווקה

 -קל םיכפוה תיטקפמוק תשרב םייתיעב סניאש

 שי .תולודג תותשרב .תולודג תותשרב םייטיר

 -לשו ןוכנ ןונכית :תיזכרמ תובישח היגולופוטל

 הרדישו םיימוקמ טוויח ידקומב ןובנ שומ

 תולע תא ןיטקהל לוכי תרשקמ (846א80אמ)

 .תיטמרד הרוצב תיתשתה

 צלואמ הליבכה תכרעמל ןורתפה םיבר םירקמב

 -יאב ,לשמל .םייקה בצמה ידי לע

 ק0-ה תשר הפילחמ םיבר םינוגר

 -וסמ תורשעו יזכרמה בשחמה תא

 שמתשהל יאדכ הלא םירקמב .ויפ

 ושמישש ,םיילאיסקאוקה םיווקב

 לע רבגתהלו ,הנשיה הנקתהה תא

 -תמ ידי לע תומיאת-יא תויעב

 .םידחוימ סיינכמו םיילמשח סימא

 לאמה םרוגה םירחא סימושיב

 אל םייטפוא םיביס .ןוחטב אוה

 -ו: רבדהש ילבמ טוטיצל םינתינ

 -לה םישמתשמה ידי לע שגר

 -שר לש ןוחטבה יניצק .םיימיטיג

 ופידעי תידוס תרושקת תות

 -טפ לע םייטפוא םיביסב שומיש

 -וא םיביס .םיווקה ךרואל סילור

 הביבסב רתוי םיחוטב םג םייטפ

 -תב רתוי םינימאו םיציפנ םיזג לש

 תפציר לשמל ,םישק הביבס יאנ



 ?ינורטקכא ןוילג ירחא המ...

62-6200616! 
 אחסונ תלעפה

 לע תילבולג

 סיאת תצובק

 הטילש

 האלמ

 סיטנופב

 ןויליגכ הארנ

 לעפומו ליגר
 תועצמאב

 תודוקפ

 תויטרדנטס

 רצומכ רחבנ

 יייע הנשה
 6-|/|3082ו88

+ 

 ה סלועל סיאבה םיכורב

 וד םילדוממ הנושב .םיידמימ ברה

 62-0070816! ,םיידמימ

 12 דע ינב םילדומ תונבל

 וז
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 ב ן-| ןונפתמ טס 5

 םירצומ י/'פע ןונכתמ היט

 תונחל

 תודיחי + |
 הדיחי ר
 תוריכמ

 הריכמה תו
 תויללכו הלו
 תויולע כ"ה

 חוור

 תינכות

₪3 
₪ 
₪ 
₪ 
1 
|: 
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 עוציב

 תואס

 תודיח*

 הדיחי ריחו
 תוריכמ

 הריכמה חו
 תויללכו הל
 תויולע כ"ה

 חוור

 תינכות

 פפ

 יב
₪ 
 7ן₪
₪ 
₪ 
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 עוציב | תינכות תיב *

 5 10 175 תודיחי

 סילדומ

 בסס
 צצו
 תו

 ךל רשפאמ

 סינוש םידמימ

 ידיימ רבעמל תורשפא םע

 .רבכע תציחלב סידמימה ןיב

 "רבדמיי םג 04-0070060! -

 תומש רידגהל ןתינש ךכ ,תירבע

 תורושו תודומע ,סידמימ

 :הלאשל הבושת !תירבעב

 6טש6 וז
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 הט4וז ךזה|!...

 היד

 טוט דמט|ש...

 ךרעה לבקתה ךיאיי

 "הרקבה ביתניי תועצמאב לבקל ןתינ הז אתב

 .אתב גצומה ךרעה תווהתה לולסמ תא גיצמה

 לכו הלוהצב <+זריצופר חול
 0.0401 םירזנ ל 1 ד וחויכמ 1

 ילכ תונדקוש ]
 1180 48 < הטחלא החי ריחזנ'זהזיחי

 סירצומהו תורבחה תומש

 .םימושר סינמיס סניה

 ייהרקבה ביתנ*

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ ₪08 :ציפמ

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 64

 וחק6ושו - 1: אוס אוטו

 :סזתפ( 0ק00ה5 5!100 צצה
 = -(-(26(םירצומ כ"הס.תודיחי םירצומ כ"הס חודי

 יתנש-בר ןונכת

 ם
 תה יש

=] [ 
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 תציחלב טווינ

 12 דע ןיב רבכע

 סינוש םידמימ

--- 30918 6 | 

 סט

 תונחלוש -

 תורוש תומש
 תירבעב תודומעו 77

 ../41 דוע אל

 היטס

4 

₪ 
)3.52₪( 
₪ 

)3.55₪[ 
)3.37₪( 
)0.15₪[ 

 [םידוחאב] תוריכמ יפל דספהו חור חוד
4 19895 ||6] 
 תוריכממ 8 א

176 1 5 
,080₪| 7 

 היטס

7 
 ויוה
₪ 
₪ 

)1.68₪[ 
₪ 
₪ 
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 היטס

 לדומה לע טבה

 תודוקנ 12-מ
 !תינמז וב טבמ

 סיפסונ תונוילג

 תספדהו הכירעל

 תוחייוד

 פס5 תועצמאב

 סינותנ תרבעה)

 ןיב תימניד

 (סימושיי

 רושקל ןתינ

 לש םילדומ

8 0-00 

 הנכות לכל

 תלעופה תרחא

 תונולח תביבסב

 ךרוצ אלל

 "אוביייב

 תוטלחה תלבקל

 אצמנ תלכשומ

 סילכ ןווגמ

 (308| ומכ םיקזח

]| 
 צי 199 פר יג יל
 בכ
 בכ

 ו
 ו

 תואצקה 6%

 ךכ ,תויזחתו

 יחותינ עצבל ןתינש

 .תוטשפב ,סיבכרומ "וצחה(-וז" -ו "שחה1-ופ"

 בתוכו ארוק 6/-60ו0666!

43 

 ,00856, =א08)

 יצבקו 450||

 ןתינש ךכ 5

 תביבסב ובלשל

 .סינותנ ייאוציייו

 תמייקה הדובעה

 .ךלצא

5 
 50ש/סז8 5טק6זוסז סע 065וטח.

6% 
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 אוה תשרה ןגטמ

 ןיב יביספ םאתמ

 םיגוסמ םילבכ

 ש"מקמה .םינוש
 סג (ד אז פ)

 .תואה תא רזחשמ
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 ילעפמב | רוציה

 .הדבכ

 הישעת

 יגופ לכה
 תושוחנה

 ןיא הליגר תידרשמ הביבסב

 ,תשוחנה יטוחל םירחתמ

 אל הריחבה ןאכ םג ךא

 יטוח ללוכ רחבמה .הטושפ

 ךרעב) ןופלט תוכיאב שש

 -יאב דק יטוח (רטמל לקש

 הובג סיריחמש) םסינותנ תוכ

 םיטוח (זוחא םירשעכב

 יפ םילועש) 817 םיככוסמ

 םייריצ-דח םילבכ ,(עברא

 3 דע 2.5) םיבע וא םיקד

 םה שנע יטוח .(רטמל חייש

 -מב .הנקתהל םילקו םילוז

 םירבוע רבכ םה םיבר סירק

 -וצל וחנוה םה םש ,תוריקב

 תוכיאה .סינופלט רוביח ךר

 רתוי הכומנ ןופלט ילבכ לש

 -ולע איהו םינותנ ילבכ לשמ

 ,טרסה בחור תא ליבגהל הל

 תא לידגהל תומדקתמה תוינכותה רואל דחוימב

 .טנרתא לש תותיאה בצק

 תשר לש יילוורשיי ללוכ ,81? ,ךכוסמו רוזש טוח

 -נה יטוח םירבוע וב ,ןיערגה ביבס תיתכתמ

 -לא תוערפה לש הטילק ענומ לוורשה .םינות

 רשאכ ינויח אוה ןכלו הביבסהמ תויטנגמורטק

 תורוקמ םימייק הב הביבסב םסירבוע םיווקה

 -תר ,םילודג םיילמשח סיעונמ) סיקזח הערפה

 לובריסו הובג ריחמ אוה ןורסחה .(המודכו תוכ

 -תי ..(שימג תוחפו רתוי הבע לבכה) הנקתהב

 דח סילבכ סג םינייפאמ סימוד תונורסחו תונור

 םייונב הלא םילבכ .(םיילאיסקאוק) סייריצ

 -ימל תשמשמה תיתכתמ תשרו יזכרמ ךילוממ

 םירכומ סה .תילילג דודיב תבכש סהיניבו ךוס

 הבע לבכ :םיטנאירו ינשב טנרתא תביבסב

 -הו רתוי ןימא ןושארה .שימגו קד לבכו השקו

 .הנקתהל רתוי לק ינש

 רשאמ רתוי סה םינושה םילבכה ןיב םילדבהה

 תותיא לש תוהובגה תויוריהמב .הרוצ ילדבה

 -תל תיטירק תובישח שי תרושקת תשרב ילמשח

 -מת ךוותכ לעופה ,לבכה לש תוילמשחה תונוכ

 -ובג םירדתב .םייטנגמורטקלא םילג לש תרוס

 "תודגנתהייכ םירשי םימרזב עודיה גשומה םיה

 -ומה לדוג - (סנדפמיא) ייהבכעיי ידי לע ףלחומ

 ותובישחש םיטוחה לש ילמשחה לוביקהמ עפש

 לש לוביקה .תותיאה לש רדתה לדגש לככ הלוע

 ירטמואיגה הנבמה יפל עבקנ םיילמשח םיטוח

 ןכל .ינשל סחיב דחא סמוקימו םיכילומה לש

 1993 יאמ לארשי 0

 .תרושקת תותשרל אובמ

 ןח וז

 שי תונוש תוירטמואיג תורוצ ילעב סיטוחל

 .( סאאופ) ייסימואייב תאטובמה ,הנוש הבכע

 הנוש הבכע ילעב םיטוח הזל הז םירבחמ רשאכ

 תואהמ קלח הב ,יילג תרזחהיי תדוקנ תרצונ

 רוא תרזחהל המודב ,רוחאל רזחומ וקב רבעומה

 תיכוכזמ (ףוקש ךוות) ריווא דירפמש חטשהמ

 "תיטפוא הבכעיי םע לבא ,רחא ףוקש ךוות)

 .(הנוש

 טק אצומל יריצ-דח לבכ רבחל רשפא יא ןכל
 ייהבכע ימאתמיי םימייק .תשר םאתמ סיטרכ לש

 םילבכ ןיב םיילמשחה םילדבהה לע םירשגמה

 תותשר לש "יסוידמה יננסמיי לשמל ,סינוש

 ןדבוא ריחמב השענ רבדה לבא ,ןומיסאה תעבט

 תובכע לש העורג המאתה .תואה תמצועמ קלח

 איהו םירזחומ םידה לש קתשמ שערל האיבמ

 .דויצל ךיפה יתלב קזנל םג םורגל הלוכי

 םיביטב הברמה לכ ₪
 םייטפוא

 רקיהו ילמיטפואה ךוותה סה םייטפוא םיביס

 םייטפוא םיביס ןיקתהל איה ונתצע ןכל .רתויב

 התא הז בלשב םא םג ,ךל השרמ ךביצקתש לככ

 -רל ףסכ ךל ןיאש וא - םהיתונוכת לכל קקונ אל

 םיביסה תא .םייטפוא םיביסל םישיימקמ שוכ

 לחתה :רורב תויומידק רדס יפל ןיקתהל ךילע

 -ומ תא םירבחמש סיווקה - תרושקתה תרדישב

 -מש םיווקב ךשמה - םיניינב ןיב טוויחה ידק

 ותואב תומוק ןיב תרושקתה תונורא תא םירבח

 -תה תונוראמ ,םיילאידרה םיווקב הלכו ןיינב

 תושרהל לוכי התא םא .הצקה תודוקנל תרושק

 שוכרל אל לבא ,םיטפוא םילבכ ןיקתהל ךמצעל

 - םייטפוא םיבתנו םירשג ,א180 ,םימאתמ

 בחורל קקדזת רחואמב וא םדקומב .תאז השע

 תפלחהו םייטפוא םיביס לש רפושמה טרסה

 -תמ התא רשאכ .רתוי הברה ךל הלעת םיטוח

 ליבקמב םייטפוא סיביס רבעה דץ ילבכ ןיק

 םילבכב וא ,51 ילבכב עיקשמ התא סא .םהל

 הלאה םילבכה ןכש ,ךכב ךרוצ ןיא ,םייריצ-דח

 החבשהל תיניצר טרס בחור תברזר םסיאשונ

 .תידיתע

 .תיטוחלא תשר איה רתוי תיטוזקא הביטנרטלא

 -יפ םירבוחמ סניא םיבשחמה תיטוחלא תשרב

 רודיש תועצמאב סירשקתמ אלא ,תשרל תיז

 -ופ הניא תיטוחלא תשר .םודארפניא וא וידר

 ,תיתשת תנכהב ךרוצהמ ןיטולחל ךתוא תרט

 רשקב) דחא ןיינבל לבגומ דודישה חווט ןכש

 .(םודארפניא רשקב) דחא רדחל וא (וידר

 -אה תותשרה תא תירוגטק הרוצב ןיימל השק

 םינקתב הכ דע דסומ אל רבדה ןכש ,תויטוחל

 דועו ןוסקירא 8106,א68 ,הלורוטומ .םילבוקמ

 - תידוחי השיג תחא לכ תועיצמ תובר תורבח

 שומישה הז בלשב .תויטוחלא תותשרל - הרקיו

 איה הנקתהה רשאכ קר קדצומ תיטוחלא תשרב

 רוביחלו ,הדמתהב תינתשמ איהש וא ,תינמז

 .םיאשינ םיבשחמ לש ריהמ



 תשר ימאתמ =
 םיתרשל
 םהיתוחוקללו

 -אב תשרל רבחתמ בשחמה

 -וצב ללכ ךרדב ,םאתמ תועצמ

 ארקנש ,עקתנ סיטרכ לש הר

 זאזס) ייתשר קשממ סיטרכיי םג
 -מל םידיקפת ינש .(רוציקב

 תא רימהל וילע תישאר :סאת

 קיפאב םירבעומה תותואה

 תויביס 32 וא 16 ,8) בשחמה

 (טלוו 5 לש תערשמו ליבקמב

 יטרפמ יפל םיילמשח תותואב

 תוא) תשרה לש תיזיפה המרה

 -יד חתמ ,ההובג תערשמ ,ירוט

 ינשה דיקפתה .(דועו ילאיצנרפ

 לוקוטורפה תא ץירהל אוה

 השיגה ךילהת תא עבוקש

 668 /40068) 40 - תשרל

 המרה לוקוטורפ - (6סה]

 תותשרב 150 לדומב הינשה

 עצבמ 46 לוקוטורפ טנרתא

 ,טקש בצמ יוהיז ,וקה לע הרובעתל הנזאהה תא

 -קא ןמז קרפל רודיש תקספה ,תויושגנתה יוהיז

 לש ייהשיגה תטישיי לש םיביכרמה ראשו יאר

 א186 לוקוטורפ ,ןומיסאה תעבט תשרב .טנרתא

 אוה םא טילחמ ,ןומיסאה תרודשת תא לבקמ

 -מו אל וא תרודשת רגשל תונמדזהה תא לצנמ

 תא ררחשל ידכ האבה הנחתל ןומיסאה תא רגש

 תרדגהל הנועה תשר םאתמ רוחבל ךילע .וקה

 -יפה המרה :תשרה לש תונושארה תומרה יתש

 -בב ונד סדוקה קרפב .םינותנה רושיק תמרו תיז

 תריחבב .םילבכה תיתשת - תיזיפה המרה תריח

 דקמתהל םיצילממ ונא סינותנה רושיק תמר

 ןםסמ ידי לע םיכמתנה סינקתה תשולשמ דחאב

 ."פסז וא ןומיסא תעבט ,טנרתא :81א51-ו

 רתוי םיאשונה םימאתמ תועיצמ תובר תורבח

 םע םהב שמתשהל ןתינש ךכ ,דיחי ייפ רבחממ

 תועיצמ תורחא תורבח .תונוש הליבכ תויתשת

 -יקב שיימקמ) רדשמ/טלקמ םיארקנה םירזבא

 רעש תועצמאב סאתמל רבחתמה ,ינוציח (רוצ

 לע ןקתומה סיעגמ 15 םע רבחמה) זז

 זז
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 .(ק61 וא /18) ימוקמ קיפא יסיטרכ םג רחבמל

 םיחקולה םיסיטרכ ןיב רוחבל ךילע ןכ ומכ

 -ומ ךכו - (808 או48ד581א0) קיפאב הטילש

 ןיבל - יזכרמה דבעמה לעמ סמועה תא םידיר

 גואדל םילגוסמ םניאש ,ייםישפיטיי םיסיטרכ

 ךרדב קפתסהל ןתינ חוקל תונחת רובע .םמצעל

 8 םג םיבר סםירקמבו םסילוז 154 יסיטרכב ללכ

 -מב םינימז הלא םיסיטרכ .הנקפסת תויביס

 יכ םא ,דבלב רלוד האמכב םיליחתמה םיריח

 רתויל דע םיעיגמ רתויב םיליעיהו םיריהמה

 .רלוד 250-מ

 -הל ךילע ,תאז תמועל ,םיצבק תרשב הנקתהל

 -יס 32 לש ,רתוי םיריהמה םיסיטרכה תא ףידע

 הטילש תכרעמ םיללוכה ,(או64 וא י[54) תויב

 -אב הטילש סע 154 יסיטרכ םג םנ\ יי .קיפאב

 .תולודג אל תותשרב תרשל םימיאתמ סהו קיפ

 -תמ הריקס - ייןטשהמ אל תוריהמהיי רמאמב

 ץ6 לש 5 ןויליגב עיפוהש ,טנרתא ימא

 -יפ אצמת ,תילארשיה הרודהמה/או0 2זאמ

 -תה חותינו הז קושב םיירק

 תוקל תנחתב דקפתל םתמא

 -יגה דחאב .םיצבק תרשבו

 -תמ ונא סיבורקה תונויל

 לש המוד הריקס תתל םסינווכ

 .ןומיסאה תעבט יסיטרכ

 תורגסמ לע
 םילוקוטורפו

 תומשה ןמזמ אל דע

 "ןומיסאה תעבטיי  ,ייטנרתאיי

 המלש תכסמ ורידגה תפפ]-ו

 תא ןה םיללוכה ,םיטרפמ לש

 תמר תא ןהו תיויפה המרה

 אל טנותא תיתשת .השיגה

 ןומיסאה תעבטל המיאתה

 םילבכ .ץסס]-ל אל יאדוובו

 -תו םינוש םירבחמ ,םירחא

 לכ ונייפיא הנוש השירפ תרוצ

 המרב הנחבאה םויכ .טרפמ

 -חל טעמכ ,המלענ תיזיפה

 -יגה תטיש ינייפאמכ ורתונ ליינה תומשהו ,ןיטול

 .תותיאה גוסו א1/46 לוקוטורפ - דבלב הש

 רודיש תיגולונכטב םישמתשמ םילוקוטורפה לכ

 איה (%גאו5 ,תרגסמ וא) הליבח .י'תוליבחייב

 ושארב ללוכהו ףצרב רדושמה תויביס רורצ

 -הו תרדשמה הנחתה לש (יוהיז ירפסמ) תובותכ

 הליבחה ךרוא) סירחא םינותנו תנעמנה הנחת

 -גה תא עבוק לוקוטורפה .(תואיגש יוהיז דוקו

 -תה תובותכ דודיק ,תוליבח לש םירתומה םילד

 לש תרוסמתה לולסמו רודישה תויוכז ,תונח

 עצבל ןנכותמ תשר םאתמ ,ללכ ךרדב .הליבחה

 -בח רפסמ ולחה הנורחאל לבא ,דיחי לוקוטורפ

 תרבח .לוקוטורפ-יבר םיסיטרכ עיצהל תור

 ןה תכמותה םיבבש תכרע קושל האיצוה 67

 -אה תעבט לוקוטורפב ןהו טנרתא לוקוטורפב

 המליד רותפל יושע םיינשה לש בולישה .ןומיס

 ןיקתהל םהל רשפאלו םיבשחמ ינרצי לש הקיתו

 יפכ) יסיסבה םאה חולמ קלחכ תשר םאתמ

 -וט םירעש סיללוכ סויכ םאה תוחול תיברמש

 טנרתא ןיב הריחבה .(םייליבקמו םייר

 -פת תרירב זא הייהת ןומיסאה תעבטל תודיחי תא ללוכהו (םאתמה סיטרכ

 .תרושקתל רביירדב טיר .םילבכל תומיאתמה הטילקהו רודישה

 רבחל ןתינ יטפוא שיימקמ תועצמאב

 ,הצואת סופתת תאזה המגמהש דע -וא םיביס תיתשתל ליגר םאתמ סיטרכ

 תעבטל טנרתא ןיב קר אל רוחבל ךילע שמשמ | תשוחנ תותשרב | .םייטפ

 םירטמרפו תובכע תמאתהל שיימקמה

 .םירחא םיילמשח

 -כה יכ אדוול םג ךילע אלא ןומיסאה

 -ירה הלעפהה תכרעמל םאות סיטר

 יסיטרכ ןיב רוחבל ךילע בשחמה דצב

 64 וא 84 ,(תויביס 16 וא 8) 4

 -חא הלעפהה תכרעמ .תרחבש תיתש

 תובכשב םילוקוטורפה שומימ לע תיאר

 תיעיברהו | (אם1ו/ס5חא) תישילשה

 -פמ איהו 150 לדומ לש (ד\א5ק087) ופרטצי בורקה דיתעבו - (תויביס 32)
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 [> -יעה םירצומה לש אלמ טור

 טייטפואה םיביסה

 םירבחמל סיקקזנ

 סתנקתהש ,סידחוימ

 .תויחמומ תשרוד

> 

 לש טנרתא סיטרכ

 ראותב הכז 00%

 י"םיכרועה תריחב'

 .6 תונחתל
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 הטפדהה תרש

 .לטניא לש

4 
 הטילשה תנכות

 לש טוויחה דקומב

 .סקיטפואניס
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 תובכשל הרמוחי תמרופטלפכ םאתמה תא הליע

 ידי לע תישענ הלעפהה .הינשהו הנושארה

 הרמוחה יביכרב תולפטמה תונכות - םירביירד

 -מה םירביירדה .םתוא תוליעפמו סיטרכה לעש

 םיבתכנ םיסיטרכה לש סינרציה ידי לע םיקפוס

 -הה תוכרעמ לש םינרציה וניכהש םיטרפמ יפל

 -סמ | םיקוחר הלא םיטרפמו - הלעפ

 םה רתויב םילבוקמה סינקתה ינש .היצזיטרדנט

 -צי שי .לבונ לש 0ת1-ו טפוסורקימ לש אפ

 -יירד תירפיס סג הרמוחה סע םיקפסמה סינר

 הלעפהה תוכרעמ לכ תא הסכמה ,הרישע םירב

 -מה יכ חיטבהל ךילע הרקמ לכב .תולבוקמה

 -תמ התא םאו - אסז8 ןקתב תוחפל ךמות םאת

 .ספז ןקתב םג א6ו\\ג6 תשרב דובעל ןנוכ

 םירמוא המ :טנרתא =
 ?םיטרבמה

 -יז לש יטרפ טרפמכ הכרד תא הליחתה טנרתא

 הדסומ איה רשאכ ,ייחותפיי ןקתל הכפהו סקור

 לש וקל השיגה תטיש .802.3 ןקתב [מפמ ידי לע

 םישנא ןיב ןגרואמ אל חיש-ברל המוד טנרתא

 -אל לכ םדוק ןיזאמ רבדל הצורש ימ :םיסמונמ

 ררתשמש ירחא קר רבדל ליחתמ אוהו םירח

 ,תינמז-וב רבדל םיליחתמ סינש סא .ינמז טקש

 ןמז קרפל םיקתתשמו דימ םיקיספמ סהינש

 .רבוד לכל דרפנב ,תיארקא הרוצב עבקנ וכרואש

 רבודה בוש הסני בוצקה ןמזה רבעש רחאל קר

 ריבעהל בוש תוסנל ידכ טקש תפוקת ייסופתייל

 אוה הטישה לש ינכטה חונימה .ולש רסמה תא

 שרדנ אל יכ אוה ירקיעה הנורתיו 05א/ג/00

 ודוקפיתש ,רחא ןונגנמ וא ייהשיג תויוכז להנמיי

 -חה .תשרב תונחתה לכ תא רוצעל לוכי יוקלה

 המ ידי לע בטיה סגדומ השיגה לש ירקיעה ןורס

 םיסנמה רפסמ רשאכ ,ישפוח חיש ברב הרוקש

 ליחתהל רשפא יא .םייוסמ ףסל רבעמ לדג רבדל

 -בו רחאמו ,רחא רבודב שגנתהל ילבמ רבדל

 -ממ ,םירצענ סלוכ ,ןניקסע םיסמונמ םישנא

 םיקתתשמ ,בוש םילקתנ ,בוש םיסנמ ,םינית

 תשר .רבד רמאל םיחילצמ אלו - הלילח רזוחו

 ירובידיי ריבעהל תיטרואית תלגוסמש ,טנרתא

 ייתקנחניי ,הינשל תויביס ןוילימ 10 לש בצקב

 ןוילימ 3 דע 1 לש עצוממ סמועב םימעפ הברה

 ךרואבו םיחתושמה רפסמב יולת) הינשל תויביס

 .(תעצוממה תרודשתה
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 ךות ביגהל תובייחש תוכרעמ רמולכ) תמא-ןמז תוכרעמב

 אוה הזה םזינימרטדה (ידמ רחואמ היהי תרחא ,ןותנ ןמז

 .טנרתא לע ןומיסאה תעבט תא ףידעהל ונל סורגיש

 שידח 26 ידי לע רצוימ םינותנ לש הז בצק

 ,ונלזמל .ליעי תשר סיטרכב דייוצמה (486 רמאנ)

 תוקוחר םיתיעל תישענ תשרל השיגה ללכ ךרדב

 טנרתא תשר ןכל .רתויב םירצק םינמזלו ידמל

 םייקסיע םישמתשמ תואמ וליפא תרשל תלגוסמ

 תוכשל לשמל ,םימייוסמ םימושיב לבא .םיליגר

 לדוג םהב ,סופדל הנכהו הנומת דוביעל תוריש

 תשר ,םיטייבהגמ תואמל עיגהל לוכ: םיצבקה

 .קובקבה ראווצכ תולגתהל לוכי תרושקתה

 ונל רשפאמ ךומנ תרושקת סמוע לש ןייפאמה

 .הצקה תונחתל תיברמל לוז תשר םאתמ רוחבל

 יסיטרכ תאו 5154 סיטרכב עיקשהל ךרוצ ןיא

 וא ,ק5/2 אוה ולש בשחמהש ימ קר שכרי או64

 דבוע םיצבקה תרש ,תאז תמועל .28/2 םאות

 המכ יפ לודג וילע סמועהו ייםיבר לומ דחא"י

 םג ,ם154 היהיש יוצר תרשל תשר סיטרכ .המכו

 ,ןכ לע רתי .רלוד ףלאל 500 ןיב ענ ריחמה סא

 -שר רפטמל רבוחמ תרש ותוא תובורק םיתיעל

 -מה ,םימאתמ רפסמ וב םינקתומו ליבקמב תות

 -ימב .םיפתושמה בשחמה יבאשמ לע םירחת

 טילשי םאתמב שמתשהל הבוח הלא םירק

 אלל דובעל יזכרמה דבעמל רשפאמה ,ייקיפא

 םאתמ לכ רשאכ .תשרה יסיטרכ דצמ הדרטה

 לוכי ,קיפאב ולש םינותנה תרובעתל גאוד תשר

 סםימאתמ עבראב םג ךומתל יזכרמה דבעמה

 רתוי תעדל ןיינועמש ימ ,רומאכ .הדובע יסומע

 הריקסה תא אורקל ןמזומ טנרתא ימאתמ לע

 .5 ןויליגב

 תעבט לש םזינימדטדה ₪
 ןומיסאה

 לש יתורחתה םזינוטרופואל דוגינב

 -אה תעבט לש השיגה תטיש ,טנרתא

 ,תיטסינימרטד תכרעמ איה ןומיס

 תלבקב שארמ עובק רדס תעבוקש

 תליבח אוה ייןומיסאייה .רובידה תוכז

 הנחתמ תרדושמה ,תדחוימ םינותנ

 .תעבטה ביבס עובק רדסב הנחתל

 -וי תרדושתה תא תלבקמה הנחתה

 .הז עגרב רדשל תוכזה הל יכ תעד

 הרוגאש תסודשתה תא תרדשמ איה

 הדימב ,םאתמה לש אצומה ץצוחב

 איה זאו ,הניתממ תרודשת תמייקו

 האבה הנחתל תוכזה תא הריבעמ

 -הה .ןומיסאה רוגיש ידי לע ,רותב

 תעבונ ייתיטסינימרטד הטישיי הרדג

 יסשמ רה וג

1- 

 יברימ ןמז קרפ ךות ,יכ חוטב תויהל ןתינש ךכמ

 תוכרעמב .רוביד תוכז לבקת הנחת לכ ,ןותנ

 ךות ביגהל תובייחש תוכרעמ רמולכ) תמא-ןמז

 סוינימרטדה (ידמ רחואמ היהי תרחא ,ןותנ ןמז
 -אה תעבט תא ףידעהל ונל םורגיש אוה הזה
 -ישה םג איה ןומיסאה תעבט .טנרתא לע ןומיס
 התוא ואצמת ןכלו מבי ידי לע תפדעומה הט

 סאות וא) מבי לש יזכרמ בשחמ םהב םירתאב

 דיקפת תובר תורבחב .יירצחהיי תא להנמ (מבי

 לודג וא ינונב בשחמ לע לטומ יצכרמה תרשה

 םיפוסמה תא ופילחה םיישיאה םיבשחמהו

 -שנ הלא תומוקמ .70-ה תונש לש ייסישפיטהיי

 תשרו מבי לש הרוטקטיכרא ידי לע ןיידע םיטל

 -סמ דרפנ יתלב קלח איה ןומיסאה תעבט

 .הלש תוירושיקה ירצומ םורטקפ

 תעבט לש היגולופוטב הרוקמ ייתעבטיי הלימה

 האבל תרבוחמ הנחת לכ וז תשרב .ןומיסאה

 .הנושארל תרבחתמ הנורחאהו רדסב הירחא

 ןומיסאה תעבטב הדובע תנחת ,טנרתאל דוגינב

 אלו ,רותב האבה הנחתל תינוויכ הרוצב תרדשמ

 -וב הנחת לכ .תונחתה לכל ףתושמ ךוות ךותל

 תבותכה יפל ,הילא העיגהש תרודשת לכ תקד

 איה הל תדעוימ תרודשתה םאו ,הליבחה שארב

 -טה לש רושרישה .ןורכזל תרודשתה תא הדירומ

 -ושמ ןהב) או84₪-ה תודיחיב וקלחב השענ תעב

 לש סוקימה רדסב םיילאידרה סיווקה םירשר

 תונחתב וקלחבו (תעבטה ךרואל הצק תונחת

 םיילאידרה םיווקה םירשרושמ ןהב) הדובעה

 הרזח םיאצויה םיווקה סע או840-המ סיסנכנה

 הטישה לש םיירקיעה תונורסיחה .(/15410-ל

 .תונחת לש ייהליפנייל תושיגרו ההובג תולע סה

 (157 ימעב ךשמה)



 הצפהכ וישכע

 תכשכשטח ןליח

 (03) 561-19-61 :לט (03) 51-222-43/39 :לט

 (03) 64 :סקס (03) 371-977 :טקפ

 ביבא-רת 65 ת"פ ךרד ביבא-לת 12 רגסמה בוחר

 םישרומ םינכוס

 םילשורי זכרמ

 ןור-לפ ןור-לפ פוט-קסד סקידר תינלכ

 (02) 525-181 :לט (03) 379-022 :לט (03) 546-97-18 :לט (03) 960-73-17 :לט (03) 537-29-29 :לט

 (02) 525-184 :סקפ (03) 5 :םקפ (03)| 1 :סקפ (03)|) 8 :!סקפ

 .ל.ל.מ

 (03) 751-5511 :לט

 (03) 751-6615 :סקפ

 ןג-תמר 9 םינוכה כוחר

 ןופצ

 םוק-הידמ באז לוק

 (04) 720806 :לט (02) 257-828 :לט

 (720-270)04:סקפ | (02) 257-807 :םקפ

 .םילשורי ,4 םיצורח די בוחר ,53063 .ד.ת ,(02) 733-941 :לט מ"עב םיבשחמ ןווכ אאטה



 : םיצבק :תרש תחבשה

 חמלחשמ העקשהה

 .אסו\/ג6 יתרשו םיישיא םיבשחמ ןיב יתוהמ לדבה םסיי

 תא שטללו ןנווכל ,בצעלמ ואלי אל םלועל 6 ישמתשמ

 תשרב םיצבקה תרש לע םיארחאה ,םתמועל .םהלש תכרעמה

 תרוצת סע קחשי אל דחא ףאש ךכ לע רמשמ לכמ םירמוש

 תרשה תא םיפיקמ סה תינושארה הנקתהה רחאל .תרשה
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 יפכ קוידב - ןהינימל תונגה לש הרוצב המוחב

 יבשחמ לע עדימה תוכרעמ ילהנמ רבעב ושעש

 -מל ,תאזה הדרחה תוסחייתהה .א/ אא /\ אופ

 איה ,הדמתהב םינתשמ םיכרצ תרשמה באש

 לע םיישיא םיבשחמל ונרבע ונחנא .תילסקודרפ

 םינותנה ידסמ לע תישיא הטילש לבקל תנמ

 סק וישכעו ונתוא תותרשמש עדימה תוכרעמו

 .ורצוי לע םלוגה

 תיברמ יכ איה האצותה ילכלכ-ינכטה רושימב

 -תל תילמיטפוא םימאתומ סניא םיצבקה יתרש

 ,עצוממב יכ תחוודמ העודי ץועי תרבח .םדיקפ

 ,תומאתהו סינוויכ לש השולש וא םסימוי רחאל

 תרש לש הקופתה תא לידגהל םיחילצמ סה

 -ישב ךכ םע רבודמ .זוחא 60 דע 40-ב םיצבקה

 -צה השיגל סחיב הכומנ ותולעש ,יתועמשמ רופ

 לבא ,ייתרש דוע הנקנ רחמיי לש תילטורב-תינכר

 תיילשאו םיעותעת השעמכ רבדה הארנ םיברל

 החבשהה תיגטרטסא תא ססבל ידכ .ןייאמ שי

 תודבעממ ונשקיב ,םיקודבו םיקצומ םיללכ לע

 החבשה תולועפ עברא דציכ קודבל 2 5%

 תרש לש סיעוציבה תא תורפשמ תויטרדנטס

 5ץ5ו9חוזס 486/33 בשחמ לע ססובמה ,םיצבק

 .קפמוק לש

 -בה ןקתמ ןה הינרופילקב 22 19405 תודבעמ

 -עמ לש הניחבל םלועב רתויב ללכושמה הקיד

 -עמ תא וחתיפש םה היחמומו תותשורמ תוכר

 ,םיבשחמ 96 .1 רויצב תראיתה םיקדבמה תכר

 תותשר עבראב ותווצ ,486-ו 386 לש תבורעת

 ורבוחו ,ןומיסא תעבט 2-ו טנרתא 2 ,תרושקת

 היימדה עציב םיבשחמהמ דחא לכ .דיחי תרשל

 ןאטופסחסה סמוע) יביסנטניא תשר שמתשמ לש

 לש ינייפואה סמועהמ זוחא 100 דע 50-ב הובג

 -מה תוגלפתה ליפורפ יכ םא - יקסיע שמתשמ

 הלדגה ידי לע התשענ הקידבה .(המוד תולט

 ,2 ,1 :םיליעפה םיבשחמה רפסמ לש תיתגרדה

 -של רטמרפה .%6-ו ,72 ,48 ,24 ,12 ,8 ,6 ,4 3

 "הקופתי אוה החבשהה תוליעי תטיפ

 .אסוטטחסה תינקדדמנש יפכ ,זתס0ט6קשד)

 -מה .הינשל תויביס הגמבותמ הקידבה תרוצת

 לש ללוכה חפנה אוה םיפרגב ןייוצמה רפס

 לכל רדשל חילצמ תרשהש ,עדימ

 .תחא הינשב ויתוחוקל

 ועצוב | תוחבשהה

 -והש םייוסמ רדסב

 -ומה ידי לע למ

 :םיחמ

 ןושארה בלשב 4

 (אז6 יסיטרכ) תשרה ימאתמ רפסמ תא ונלדגה

 .4-ל כ"חאו 2-ל 1-מ

 ,םיבלשב ,ןורכזה תלדגה אוה ינשה דעצה %

 .טייבהגמ 48-ל ףוסבלו 32-ל 16-מ

 -יפו ינש םיקסיד רקב ונפסוה ישילשה בלשב 4

 .םיינשה ןיב םיננוכה תא ונלצ

 תא םיחמומה וננוויכ ןורחאהו יעיברה בלשב 4

 םיצבק יתרש תחבשה

 עיגהל ןויסינב ,הלעפהה תכרעמ לש םירטמרפה

 םישמתשמ רפסמ םע הביבסב היצזמיטפואל

 .לודג

 םיתרוע ןיב תולממ תדרפה

 -שה ,םילודג םייקסיע םינוגריא לש הביבסב

 .תולטמ רפסמ עצבל ללכ ךרדב םישרדנ םיתר

 -שכ יזכרמה םדיקפתל ףסונב ,םישמשמ םיבר

 ראוד יתרשכ וא הספדה יתרשכ םג ,םיצבק יתר

 תוריתע ןניא הלא תולטמש תורמל .ינורטקלא

 תא דחאל גהונה לע םיצילממ אל ונחנא ,הדובע

 ונא ,ןכ לע רתי .המרופטלפ התוא לע סידיקפתה

 שמשמ בשחמ ותוא וב בצמב םימעפל םילקתינ

 -יב לש סמועה לכ בשחמה לע לטומ 801. תרש

 יכ .תחוודמ העודי וע: תרבח

 השולש וא סימוי רחאל ,עצוממב

 םה ,תומאתהו םינוויכ לש

 הקופתה תא לידגהל םיחילצמ

 םיצבקה תרש לש

 .זוחא 60 דע 40-ב

 שש

 חעבט תזכה
 ןומיטאה

 -יעו הביתכ ,תותליאש יפל תופילשו סינוימ עוצ

 תומושר תליענו תושיגנ תחטבא ,םינותנ ןוכד

 תא בכעל לוכי הז סמוע .התליאש דוביע ךלהמב

 -עב קתשל ךכו םיצבק תרשכ ודיקפתב בשחמה

 לצפל שיו לוספ הז גהונ .הלוכ תשרה תא ןיפיק

 ןיב אל םא - םינוש םיתרש ןיב הדובעה תא

 םיצבקה תרש ונישעש סינחבמב .תונוש תותשר

 .דבלב הז דיקפתל (כ5016418פ) יישדקומיי

 -לא ראוד יתרש לע ףסונ עדימב םיניינועמה)

 תוריקס אוצמל םילוכ: 501. יתרשו יינורטק

 לש םימדוק תונויליגב הלא םיאשונב

 -יגב .תילארשיה הרודהמה / 6 א/62זאמ

 סינותנה ידסמ תא םירקוס ונא 4-ו 3 תונויל

 תתליאש םיעצבמ ןתיא תינכותה תאו ₪

 -אה ראודהיי רמאמה םג עיפומ 4 ןויליגב .1.

 .(ם-א1411. תונכותב ןדה ,ייסויה אב ינורטקל

 רושיא לש תבורעת ןה םינחבמה לש תואצותה

 -פכ וחכוה תולבוקמה תוצעהמ המכ .העתפהו

 תומייוסמ תורקי תוחבשה וליאו םיליעי תונורת

 הריקסה .ןהב תלעותה רסוחב ונתוא ועיתפה

 -שה לש לוכסיתה תא ךממ ךוסחל הלוכי האבה

 -הו - יעיברה בלשה .ירפ תאשונ הניאש העק

 -ותה .תומיכל דחוימב השק ,ךילהתב - ןורחא

 סימרוגב היולת החמומ ידי לע ןונוויכבש תלע

 השק) יתלחתהה בצמהמ לחה ,םינתשמו םיבר

 ,(תילמיטפוא הרוצתל הבורקה תכרעמ רפשל

 תלוכיב הלכו םיינייפואה שומישה יכתח ךרד

 -ממ ונחנא ,תאז םע .החמומה לש תיעוצקמה

 יב
 וטו 015 א

 תעבט תזכה
 ןומיטאה
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 יאנוכמש יפכ .הזה בלשה לע רתוול אל םיציל

 -ממ סוס-תוחוכ המכ דוע איצוהל לוכ: החמומ

 תא חצנל ידכ וקיפסיש ,ץורמ תינוכמ לש עונ

 תותשרל החמומ ךכ ,םימלשומ תוחפה םיביריה

 -יה תא תרשל ףיסוהלו קה תא תוחדל לוכי

 םינש וא רסירת לש סמוע סע דדומתהל תלוכ

 הלוכי הביטנרטלאה .םיפסונ םישמתשמ לש

 .המכו המכ יפ הרקי תויהל

 ,השולש וא םיימוי תשרוד החמומ ידיב הקידב

 ןונוויכ תונויסנ םיצוליאו םיעוציב תזילנא לש

 -ואה הרוצתה תלבקתמש דע ,הרוצת יונישו

 -אמ תא ,לכ תישאר ,ההזמ החמומה .תילמיטפ

 תרשמ תרשה וב דרשמב .תשרב שומישה ינייפ

 -בת ,םילילמת דוביעב תוקסועה תוינדלק רגאמ

 -ועה דרשמבש הלאמ דואמ תונוש הדובעה תוינ

 תומייקה הלאמ וא ,ןווקמ תועונת דוביעב קס

 תוהזל ךירצ החמומה .יסדנה ןונכית דרשמב

 -תל קובקבה ראווצ אוה המ הזילנאה ךותמ

 תכרעמ ,ןורכזה ,יזכרמה דבעמה הז סאה .הקופ

 רוגנ ןורתפה.םימרוג רפסמ ןיב בוליש וא 1/0-ה

 ןיאו ,הרקמ לכ לש םייטרפה שומישה ינייפאממ

 סלוכל םיאתמה ייצנטש" ןורתפ תתל תורשפא

 .הדימ התואב

 יחיטרב תנקתה :ןווארה דעצה
 םיבסונ שר

 ןושארה םרוגה אוה דיחי (אזס) תשר סיטרכ

 ןיב תרושקתה לכ .קובקב ראווצכ וב דושחל

 -כב הז הרקמב תמרוז תוחוקלה להקל תרשה

 -ידב .םינותנה בצקל ןוילע לובג ולש ,דיחי סיטר

 יכ וארה 2כ 140 תודבעמב רבעב ושענש תוק

 הגמ 8-כל דע ענשל לוכי ינייפוא תשר סיטרכ

 -תא לש יתרואיתה לובגל בורק - הינשל תויביס

 16 ווט
 םסז 6600
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 םיצבק יתרש תחבשה

 -שמ תפסוהש ונל היה רורב .(10 אופקצ) טנר

 ,תשרב םינותנה בצק תא הלעת תשרל םישמת

 -או רחאמ .דדוב סיטרכ לש ןוילעה לובגל רבעמ
 ענשל לוכי תרשה בשחמה לש תכרעמה קיפ

 טייבהגמ 1 ךרעב) הינשל תויביס הגמ 8-מ רתוי

 יסיטרכ רפסמ ליבקמב ליעפהל ןתינ ,(הינשל

 קיפא םע בשחמ אוה סיקדבמב תרשה אס

 -גמ 33 לש יטרואית/יברימ עוניש בצק ול ,םז5

 -הב ךומנ ישעמה לובגה םא םג .הינשל טייבה

 -תה תא ₪154 קיפאב ענשל רשפא ןיידע ,הבר

 בחור ראשי ןיידעו א16 יסיטרכ עברא לש הקופ

 .תוימוקמ תולועפל טרס

 סיטרכ לכב האור אסו\/ג6 הלעפהה תכרעמ

 לפטל תלגוסמ איהו יאמצע תרושקת ץורע אז6

 ולקתת יכ ןימאהל השק .ליבקמב סיצורע 64-ב

 ,דיחי 6-ב םיעוקת םיסיטרכ 64 וב הרקמב

 תרשכ שמשל המיאתמה ?6 תמרופטלפ לבא

 לע ,םייונפ הבחרה יצירח קיפסמ ליכהל הכירצ

 .אז6 יסיטרכ 4-6 תוחפל עוקתל לכותש תנמ

 סג הוולמ םיסיטרכ רפסמ ןיב תרושקתה לוציפ

 ,תוצובק-תתל םישמתשמה לש שדחמ הקולחב

 .סינותנ חפנ ותוא ךרעב ענשמ סיטרכ לכש ךכ

 איה סמוע-יווש םיעטקל תותשר לש הקולחה

 .תשרה לש היציזמיטפואב בושח קלח

 םיבשחמ 60 לועפל םילוכי לודג דרשמב ,לשמל

 -יא םינותנ תרובעת סע ,םינותנ תסנכה תודמעכ

 םיבשחמ 20-ו ,הדמע לכמ הפוצרו תיביסנטנ

 תופוטח תוצצהל הלהנהה תא םישמשמ סירחא

 ילמי החמומה .םינותנה דסמל תורידס אלו

 ,תוצובק תת 4 דע 2-ל םישמתשמה תא קלחל

 10 דע 5-ו םינותנ תסנכה תודמע 30 דע 15 סע

 סמועהש ךכ ,הצובק תת לכב םילהנמ תודמע

 -קה יתת ןיב תנזואמ הרוצב קלחתמ ללוכה
 "עטקמ"  הווהמ הצובק תת לכ .תוצוב

 -אב תרשל תרבחתמה ,תשרה לש (550א5אד)

 .הלשמ א16 סיטרכ תועצמ

 הגווה תקולח

 :תואבה תואצותה ולבקתה ונכרעש תוקידבב

 תרשה ,דיחי א16 סיטרכב ונשמתשה רשאכ %

 תללוכ הקופתו םישמתשמ 6 םע היוורל עיגה

 -מה רפסמ תלדגה .הינשל תויביס ןוילימ 7 לש
 -וה תוסורפב ייהגועה" תקולחל המרג םישמתש
 הינשל תויביס ןוילימ 7 ןתוא - תונטקו תוכל

 .תוחוקל רתוי ןיב וקלחתה

 אל האצותהו ףסונ קסיד רקב תכרעמל ונפסוה
 קובקבה ראווצ .תיתועמשמ הרוצב התנתשה
 .קסידל השיגב וניא

 .דימ הארנ רופישהו ינש א16 סיטרכ ונפסוה 4
 -צה תרשהו קוידב טעמכ הלפכוה היוורה תמר

 -סמ ,הינשל תויביס ןוילימ 15 טעמכ ףוחדל חיל

 תתולעופה ןאטולחסח תונחת 8-ב ךומתל ידכ קיפ

 ןאסופתסת תנחת | ,ליעל רומאכ) ץרמה אישב

 -יב הדובע תנחתמ הרובעת רתוי הברה תרציימ

 תמדקומ התיה החמשה לבא .(ליגר ידרשמ סוש

 ,םיעוציבה תכיעדל האיבה תונחת תפסוה .ידמ

 הקופתה התוותשה תונחת 24-ל ונעגה רשאכו

 !דיחי א16 סיטרכ סע ונלביקש וזול

 ,הלא םיאנתב צש ,ינשה קובקבה ראווצ 4

 תרשב ונקתה רשאכ קר .84א! ןורכזה לדוג אוה

 לש תרפושמה הקופתה הרמשנ ןורכז קיפסמ

 תונחת 24 סע םג ,א[6 יסיטרכ ינש תרוצת

 הייוורה תמר .םיתוריש לע תורחתמה !א6וט6חסה

 -והו הינשל תויביס הגמ 15 תוביבסב הראשנ

 ,ןהיניב טרסה בחור תקולחל המרג תונחת תפס

 ךסה לבא ,תוחפו תוחפ הלביק הנחת לכש ךכ

 היה ןורכזה רשאכ הרקש יפכ) תחפ אל ללוכה

 .(ןטק

 -זה תבחרה רחאל םג ,א16 יסיטרכ תפסוהל 4

 דחזסט סח סט( ס5)
5 

 וטחו טסז + 5



 ,מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ אלא ,ינוציחה םבוציע קר אל .םייניעל הוואת םה גאוס יכסמ םהב לכתסתש תיוז לכמ

 7 ל .רתויב ההובגה המרב גאוסא יכסמ תחפשעמ תא םידימעמ םתונימאו םתוכיא ,םהיתונוכת רקיעב
 ,3 יקסניסובז יחר -ןורשהו הננער :םיפינס ,ודסהו /050/אסא ואדשמו 4060 ימגדב ,17" דעו 14"-מ םיינועבצ 8/64 יכסמ רחבמ

 .913655"052 יל ,הננטר ןוריג זכרמ .1280%1024 דע היצולוזרו \.סוש הגסוהזוסא

 ה ינב תפשב רא) וד= 50,000 40085 - רתויב ההובג תונימא תמר גאוסא יכסמל

 םירחבומה םיציפמה לצא םג גישהל .(םינש 5-כ/תועש 50,000- תולקת ןיב עצוממ ןמז - םדא

 .מ"עמ + ח"ש 960-מ לחה :םייניעל הוואת אוה םג ?ריחמהו

 .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל
 .ךיניעל לופכ ןוחטב
 .וננובשח לע
 - ךרע רקי יש ךסמ לכל ףרוצי תלבגומ הפוקתל

 ךיעה תופייע תעינמל תיכוכזמ יטפוא ךגמ
 .רתויב ההובג תוכיאב

 1ח"ש 145 -ישה יווש

 אלל קספיהל לולעו לבגומ ןמזל עצבמה ₪

 .תמדקומ העדוה
 ילא אנט
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 ןורכז קיפסמ םע
 יסיטרכ ינש ,חאו

 ופ םיקיפמ או6
 טיטרכמ םיינש

 .דחא

4 

 541-ה ןורכז

 ןומטמ'' אוה תרשב

 קסידה ןיב ''הציצח

 יסיטרכ ןיבל

 .תשרה
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 אטחופסז + 5

 ינשה סיטרכה .תכלוהו תתחופ האושת שי ,ןורכ

 -וה לבא דיחי סיטרכ לש הקופתה תא ליפכמ

 .הקופתה תא תשלשמ אל ישילש סיטרכ תפס

 -הל םילוכיש 26 יססובמ םיתרשה סה םיטעמ

 סיטרכה תא םיפיסומ רשאכ סתקופת תא לידג

 ,טנרתא ימאתמ תריקסב .ישישה וא ישימחה

 -מה / 6 א(ג6421א8 לש 5 ןויליגב העיפוהש

 -מב סיבוטה םג יכ ונאצמ ,תילארשיה הרודה

 -פמ 88%-מ הלעמל תרשהמ ושרד ₪154 ימאת

 ,תרושקת תולועפב הכימתל ,690-ה תלוע

 .דחא תרשב םימאתמ 4 ונקתוה רשאכ

 לושמו לצב

 הלועפ איה אז6 יסיטרכ תפסוהו תשרה לוציפ

 הנבמב הננכות תיתשתה םא - תיסחי הטושפ

 -מכ טוויח דקומב םירוביחה זוכיר םע ,יבכוכ

 .ונימיב לבוק

 ולדגש תותשרו - רתוי תוקיתו תותשרב לבא

 תוטלחהו סירעוב סיצחל לשב ,יי'תיארפיי הרוצב

 -ואמ תיזיפ הדרפה עצבל רשפא יא - "קוה-דאיי

 תונחת 60 לכו ןכתי ליעל ונאבהש המגודב .תנז

 יסיטרכ) תשר ימאתמב ,םוכיסל

 םוקמ ןיא תרשל סידעוימה (אז6

 תא ןקתה - תרתוימ תונכסחל

 התאש רתויב ריהמה םאתמה

 .גישהל לוכי

 דיחי לבכ ךרואל תורבוחמ םינותנה תסנכה

 תומוק 10-ב תורזופמ לוהינה תונחת 20 וליאו

 הנקתהב ךרוצ שי יכ ךל ררבתי םיתיעל .תונוש

 -דח םיווק תשירפו םיימוקמ טוויח ידקומ לש

 .תרושקתה תופיפצ תא ללדל תנמ לע ,םיש

 1993 יאמ לארשי 6

 םיצבק יתרש תחבשה

 -וה ידי לע תשרה תא חיבשהל יאדכ ,דימת ומכ

 ,רתויב .םיריהמהו םישידחה םימאתמה תפס

 רבכ םינקתומה םימאתמה םע דובעל םילוכיש

 -מב דייוצמ סאתמה יכ אדוו .תוחוקלבו תרשב

 תורגסמ תונבל לוכי אוהש ךכ ,סיטרכה לע דבע

 .חראמה בשחמה תוברועמ אלל רודישל סינותנ

 -מה (םיקדבמב ונשמתשהש יפכ) 154 תרשב

 ייקיפא טילש" גוסמ דימת טעמכ אוה םאת

 סינותנ ענשל ול רשפאמש המ ,(805 א/45ךש8)

 -זל םג .620-ה תוברועמ אלל ןורכזה תאמו לא

 -מה לכו ךרובמ טקפא שי סיטרכה לע לודג ןורכ

 תשר ימאתמב ,םוכיסל .חבושמ הז ירה הבר

 -חל סוקמ ןיא תרשל םידעוימה (א16 יסיטרכ)

 -ויב ריהמה םאתמה תא ןקתה - תרתוימ תונכס

 -מל ריאשת ןוכסחה תא .גישהל לוכי התאש רת

 סמועהו רתוי םיבר הלא ,תוחוקלה ימאת

 .הברהב ךומנ םהילע

 םיצבק חרועל ןורכז תבטוה

 תא תחתפש רחאל ,םדוקה קרפב וניארש יפכ

 דיתע התא תשרה סאתמ לש קובקבה ראווצ

 ובא
 ((/ 6? זץ

/ 

₪.- 4 

0 

 55/5 תג

 אסדעסת

 84או-ה שמשמ םיצבק תרשב .ןורכזב רצעהל
 שמתשמ תרשה רמולכ ,םיקסידל ןומטמ ןורכזכ

 -הש םיצבק וב קיזחהל סוקמכ אגא -ב
 .בורקב סהל קקדזי אוה יכ ההובג תורבתסיה

 תעבונ דיתעב ושרדי םיצבק הזיא רעשל תלוכיה

 הנבמ ,םימושיה תיברמ לש יראנילה הנבמהמ
 סינותנה תפילשל עובק טעמכ רדס ביתכמש
 ,דיחי שמתשמ לש הדובע תביבסב סג .קסידהמ
 ןומטמ ןורכזכ שמשל 84%/-המ קלח תאצקה
 םימושי יעוציבב יטמרד רופישל האיבמ קסידל
 תנכות .ושוחוסשפ לשמל - קסידל תושיג יריתע
 ,לשמל | ,\/ות6סאפ 3.1-ב הלולכה ,5חוהה!כחצ6
 ךרוצל ןורכזה ךותמ 2א/8-ל 256א8 ןיב הצקמ
 טייבהגמ 4 תוחפל) הכלהכ דייוצמה בשחמב .הז

 תשרב .!או8-מ רתוי היהי ןומטמה לדוג (₪או

 -מב תומדל וניסינש יפכ ,םישמתשמ 96 םע

 תויהל לוכי שמתשמ לכל ןומטמה לדוג ,םינחב

 .רתוי ןטק

 ןומטמה תינכות לש תוליעיב העודי אטו\/גש

 איה ריהמה ןורכזב סינותנ ןוסחיא דבלמ .הלש

 תואלבטו (ס180108185) םיכירדמ הניכמ

 -מל םישמשמה ,(4458 ד815) תואצמתה

 -מב שופיחב ךרוצ אלל ,תוריהמב םיצבק תאיצ

 הביתכיי םג תעצבמ תכרעמה .קסידה לעש ךירד

 -כה תושקב הב ןומטמ תטיש ,קסידל ייתרחואמ

 ןה םש ,תגא| ףצוחב תובכועמ קסידל הבית

 .קסידל הנבתכת ןה וב רדסה יפל תורדוסמ

 ,האירק תושקבב לופיטמ הנפתמ רקבה רשאכ

 -יסה .קסידל תוריהמב רבעומ ףצוחה לש ןכותה

 -כל רשפאמ ץצוחב םיצבקה לש םדקומה רוד

 אלל ,שארה לש דחא יחמב קסידל םתוא בות

 .קסידב ליגר שומיש תנייפאמה ייתונצפקה"

 םירוטקס ןיב םילצופמ םיצבקה ללכ ךרדב

 .קסידה לע תיארקא הרוצב סירוזפה ,םיבר

 רוטקסל רוטקסמ ץפוק שארה הביתכ ךרוצל

 :ןומטמה חפנל ייעבצא קוחיי

 תיסיסבה ןורכזה תומכל ףסוה

 טייבהגמ יצח דוע

 יידבכיי שמתשמ לכל

 םישמתשמה 8-ל רבעמ

 .םינושארה

 "קסיד | שוביגיי = תונכות | .העורפ | תיזזתב

 שדחמ קסידה תא ןגראל תורומא (כמא0)

 לבא - םיבקוע םירוטקסב סיצבקה תא בותכלו
 תרשב .דבלב רצק ןמזל רמשנ ןגרואמה בצמה
 -שמ לש לודג רפסמל הירפיס להנמה ,םיצבק



 ו וש
 האירק ןורכז ליכמ .הרמוח גלפ לע תססובמ הנכות תנגה תכרעמ
 עצבמ יי'ע ןה שומישל דחוימב חונ ,תע לכב יונישל ןתינה הביתכו

 לש בחר ןווגמב הכימת .יפוסה שמתשמה יייע ןהו הנגהה
 .םיבשחמ יגוסו הלעפה תכרעמ ,תונכת תופש

 ,שאזא תוכרעמל הנגה גלפ
 תיטרדנטס תירוט האיציל רבחתמ
 .הדובע תונחתו םיבשחמ לש

 ו כ מיי
 רשפאמ ,דדוב גלפ יייע תשרל תללוכ החטבא

 רפסמ לוהינ ךות ,תשרב הנחת לכמ תנגומ הנכות תלעפה
 .השיכרה ןוישרל םאתהב ,תינמז וב רתומה תולעפהה

 (1.אא) םינותנ תותשר לש רתויב בחר ןווגמב ךמות

 רימז וידוטס :בוציע
 גלפ לע תססובמ .ןמז תלבגומ הנכות תנגה תכרעמ
 .בשחמה ןועשב יולת יתלב יאמצע ןועש וכותב ליכמה
 המגדה יכרצל לבגומ ןמזל הנכות תונגה רשפאמ
 ןמז שודיח רשפאמה תואמסט ךרעמ .הנכות תרכשה וא
 .טקסיד חולשמ יייע וא ןופלטב שומישה
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 םיקסידה 8 לוציפ

 4 לש םיכרעמ ינשל

 ,דחא לכ םיקסיד

 ילוש רופישל איבמ

 קר שגרומה ,דבלב

 לש בצמב

 .תשר ''קנחמ'

4 
 ןורכז תפסוה

 רפסמ תא הלידגמ
 םישמתשמה
 ינפל ,יברימה

 .תקנתנ'' תשרהש
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 רדוסמ שוביג עצבל טעמכ רשפא יא ,םישמת

 יפ הובג תוביתכהו תואירקה בצק ינש דצמו

 .דדובמ בשחמב רשאמ המכו המכ

 וומטלה תאיצמ

 -תה ןיב הרורב תולת תוארמ תוקידבה תואצות

 :ןורכזה תומכל הקופ

 ,ןורכז טייבהגמ 16 סע ,יתלחתהה בצמב +

 רפסמ רשאכ הקופתה לש הקזח הכיעד הלחה

 הדרי םישמתשמ 16 םע .8 לע הלע םישמתשמה

 ןוילימ 8-ל הינשל תויביס ןוילימ 17-מ הקופתה

 ונפסוהשכ סג הכישמה הכיעדה !יצחמ תוחפ -

 (הינשב תויביס ןוילימ 6-ל) םישמתשמ 8 דוע

 -שב תויביס ןוילימ 5-כ לע הבצייתה הקופתהו

 .םישמתשמ 48-מ רתוי סע הינ

 הלדגהל האיבה טייבהגמ 32-ל ןורכזה תלדגה 4

 -שב תויביס ןוילימ 25-ל תיברימה הקופתה לש

 -לש ,(ינושארה בצמל סחיב 50% לש רופיש) הינ

 לע הלע אל תונחתה רפסמ דוע לכ רמשנש רופ

 -חת 72-בו הזע הכיעד הלח תונחת 48 לעמ .8

 הינשב תויביס ןוילימ 8-כל הדרי הקופתה תונ

 הבצייתה איהו (!אישהמ שילשמ תוחפ) דבלב

 האממ רתוי סע הינשב תויביס ןוילימ 6 לע

 .תונחת

 אל ,טייבהגמ 48-ל ,ןורכזה לש תפסונ הלדגה 6

 ןוילימ 25 ראשנש) הקופתה איש תא הלידגה

 הז ךרע לע רומשל הרשפיא לבא (הינשל תויביס

 -תמ הכיעדה .א6וט6חסמ תונחת 72 םע תשרב םג

 תונחת 96-בו תונחת 72-מ רתוי םע קר הליח

 .הינשל תויביס ןוילימ 10-ל תדרוי הקופתה

 :ןומטמה חפנל ייעבצא קוחיי

 -כז טייבהגמ 16 תוחפל ןקתה ןאסו\\ג6 תרשב

 -גמ יצח דוע תיסיסבה ןורכזה תומכל ףסוה .ןור

 -מה 8-ל רבעמ יידבכיי שמתשמ לכל טייבה

 יידבכי שמתשמ יכ רוכז .םינושארה םישמתש

 םיילפכ תרשה תא סימעמ (א6וסתסה תנחת)

 .ייליגריי יקסיע שמתשממ ךרעב
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 1993 יאמ לארשי 0

 םיצבק יתרש תחבשה

 קסיד ירקב תבטוה
 םיצבקה תדשל

 דנש ,הזה דעצהמ ונלביק הלודגה הבזכאה תא

 תא דואמ רפשל יושעש ימכ ייריינה לעיי האר

 תא ונאבהש רחאל .םיצבקה תרש לש הקופתה

 -רכ רפסמ תלפכה ידי לע ,אישל תרשה תקופת

 קסידל השיגה ,84% ןורכז שולישו אז6 יסיט

 -חמ ענומש ,קובקבה ראווצכ התארנ

 ןוילימ 25-מ רתויל עיגהל ונלש תרש

 קסיד רקב ונפסוה .הינשל תויביס

 -וכה 8-ב לופיטה תא ונלציפו ףסונ

 .םירקבה ינש ןיב תרשבש םיננ

 אלב לפטל תלגוסמ 3.11א6ו\/ג6

 ץורע לכ) קסיד יצורע 16-מ תוחפ

 ךרעמל וא דיחי קסידל רקב אוה

 הלוכי: הלעפהה תכרעמ .(םיננוכ

 דחא ץורעל הביתכ וא האירק עצבל

 -הל ןיתממ ינשה ץורעהש ןמוב

 לצנל ךכו קסידה לע שארה תובציית

 ישופיח לש י'םיתמהיי םינמזה תא

 .רוטקסה

 ייסיכרכייב םינותנה תא תנגראמ םג אטו\'ג6

 הנבמל םירושק םניאש ,םייגול (/01/0אומ5)

 רפסמ ףיקהל לוכי דחא ךרכ .םיננוכה לש יזיפה

 -רכ רפסמ רומשל לוכי דחא ןנוכו םייזיפ םיננוכ

 ןתינ ,םיננוכ רפסמ ןיב לצופמ ךרכ רשאכ .םיכ

 -מב סיננוכה .רחא ץורע ךרד קלח לכל תשגל

 4 לש ,םיכרעמ ינשב ונגרוא ונלש קפמוק בשח

 לוכי קפמוק לש רקבהו ,דחא לכב םיקסיד

 ןיב בוק לכל םישדקומה םירוטקסה תא קלחל

 78 תארקנה הלועפ - סיננוכה תעברא

 תינמז-וב בוקה תא בותכל ךכו - דן א6

 הביתכמ רתוי רהמ עברא יפ ,םישאר העבראב

 .הליגר

 איבת ינש רקב תפסוה יכ בושחל ונל סרג הז לכ

 ןיב לולסמה בחור .הקופתב יתועמשמ רופישל

 תכרעמ םגו הרואכל לפכוה ןורכזל םיקסידה

 לצנל ויה םירומא קסידה ירקב םגו הלעפהה

 72-ב | .איה אלו .קובקבה ראווצ תצירפ תא

 10% ךרעב ,לק רופיש רכינ םישמתשמ %-בו

 תויפצהמ דואמ הקוחר וז האצות לבא ,הקופתב

 קסידה ןומטמ תנכות יכ רבתסמ .תומדקומה

 הרמוחה רופישש דע הליעי הכ אשו\\גא לש

 לש יסיסבה קולבה לדוג תא הניש אוה

 התיה האצותהו 168א-ל 4א -מ,םיכרכה

 רפסמ םע דדומתהל תלוכיב יטמרד רופיש

 .םישמתשמ לש לודג

 רשאכ קר .תללוכ הקופתה לע טעמ קר עיפשמ

 רפסמ תלדגה ירחא תרגפמ ₪1 ןורכזה תלדגה

 תמייוסמ העפשה םיאור ונחנא ,םישמתשמה

 דוע לכ לבא .קסידה ירקב רפסמ תלדגה לש

 ,שמתשמ לכל 8%[ קיפסמ קפסל םילוכי ונחנא

 דחזסטפףתסטז (1טס5)
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 חילצה החמומה

 י?טוחסל'

 תוריש תכרעמהמ

 20 דועל

 .םישמתשמ

76 
 יאמ לארשי 6

 אל קסידה לש תולבגמהש ךכל גאדת אטו גז
 .הקופתב הנפקתשת

 החלומ דיב םינוגוויב

 -ומל תונמדזה ונתנ הרמוחה החבשוהש רחאל
 ןונוויכב ,ולש תויזואוטריוה תא ןיגפהל החמ
 -הה התייה רבעב .אטו(ג6 לש "ןמא השעמ"
 הריירקל סיסב םיתרשו תותשר ןונוויכב תוחמת
 לחה לבא ,םירתנספ ןוויכ ומכ ,תשקובמ תישיא
 רהוזהמ קלח גומנ אשו\וג6 לש 3.0 תסריגמ
 השוע א6ו\/ג6ַ 3.11 .ןונוויכה יפשא תא ףפאש
 -תה החמומהשכ .המצעב הדובעה תיברמ תא
 -ישב העקשהה יכ ונל הארנ היה דובעל ליח
 תחלצומ תוחפה איה ,רלוד ףלאמ הלעמל ,ויתור
 -וא תא לטיב אוה .ונעציבש תועקשהה תרדיסב
 רשפיאו ייכומא ₪66 41וסז \/חופ /6חוץ" תיצפ

 1תוחו661ג6 טזק6 0[ 261666" היצפואה תא

 ןוזתוחוטמ " רטמרפה תא ןיטקה אוה 5
 אל ונחנאו - 80-ל 200-מ ייקגסאסז 606

 הארנ היה הז בלשב .יתועמשמ רופיש לכ וניאר
 .ףסכה לע לבח יכ

 -וא היצזימיטפוא תכרעמ תללוכ !א6ז\גפ 1
 -ירק יפל הרוצתה תא תנווכמה ,תיטמוט
 לש םיחמומה ותנכית סתוא ,םיעובק סינוירט
 ירחא הרוצתה תא רפשל השקש האדנכ .לבונ

 טעמכש רחאל ,זאו .םהלש תידוסיה הדובעה

 תא חיוורהל ונלש החמומה חילצה ,ונשאונ
 לש יסיסבה קולבה לדוג תא הניש אוה .ורכש

 רופיש התיה האצותהו 16א-ל 4%-מ ,םיכרכה

 לש לודג רפסמ םע דדומתהל תלוכיב יטמרד

 -פה אוה ,בגא ךרד ,הזה יונישה .םישמתשמ

 -עב עצבל תלגוסמ אל א6ו\\ּגט-ש דיחיה רטמר

 ןיב ,י"ןתו חקיי לש הטלחה ללוכ אוה ןכש ,המצ

 .ןוסחיאה תוליעיל םיעוציב

 תוריהמ לומ חבנ לוצינ

 הדיחיה) קולבה לדוג תרדגה תרשפאמ וגס

 לוכי ,\בוקמ קלח וא ,ץבוקש רתויב הנטקה

 םיקולבל הקולח .טייבוליק 64-ל 4 ןיב .(סופתל

 -ידה חפנ לש רתוי בוט לוצינ תרשפאמ םינטק

 בוק רשאכ םירתונה ,םיקולבה ירבש ןכש) קס

 -יאו (תיסחי םינטק סה ,קוידב קולב אלממ אל

 -וט םיעוציב הגישמ םילודג םיקולבל הקולח ול

 תושיג תוחפל קקזנ קסידה ןכש) רתוי םיב

 -ולב רפסמ ללוכה ץבוק ףולשל תנמ לע ,שאר

 םיחמומל לבונ הריאשה הזה לוקישה תא .(םיק

 לש תקדקודמ הזילנאש רופישה תא וניאר ןאכו

 .איבהל הלוכי םיצבקה

 אוה ץבוק לש עצוממה לדוגה ונלש המגודב

 היה קולבה לדוג רשאכ ,ינושארה בצמב .%

 לכה ךסבו םיקולב 3 ספת עצוממ אבוק ,%

 .(םיזבזובמ טייבוליק 2 םכותמ) קסיד תפנ 8%
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 םיצבק יתרש תחבשה
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 -מב שאר תושיג שולשל הקקזנ ץבוק תאירק

 םינותנה בצק .הינשה תירישעכ לכה ךסבו עצומ

 תוחפל וז הרוצתב עיגה ןנוכ לכמ םיפלשנה

 -בה לש תלוכיה קר .הינשל טייבוליק האממ

 סיננוכ הנומשל תינמז-וב בותכלו אורקל םירק

 גישהל ונל ורשפיא ,ןומטמה ןורכז לש תוליעיהו

 -שב תויביס ןוילימ 25-מ הלעמל לש רודיש בצק

 יפכ ,לבא .(הינשב טייבהגמ השולשמ רתוי) הינ

 ו

 48-ל דע יכ וארה תואצותה

 רקב ןיב לדבהה םישמתשמ

 םירקב ינשל דיחי םיקסיד

 .יספא אוה

 םג לדג םישמתשמה רפסמ רשאכ ,ליעל וניארש

 -סל ןתינ הז בלשב .היוורל עיגמ ןומטמה ןורכז

 תלדגה ידי לע תרשהמ סיעוציב טעמ דוע טוח

 תפנ לש ילמיטפוא לוצינ ןובשח לע םיקולבה

 בורהש ךכל המרג 16%א-ל קולבה תלדגה .קסידה

 דיחי קולבב וישכע ונכש םיצבקה לש עירכמה

 -יחי שאר תעונת קסידה קקזנ םתפילש ךרוצלו

 ןורכזל םיננוכהמ םיצבקה תקפסא בצק .הד

 חפנמ שילש טעמכו) שולש יפ לפכוה ןומטמה

 רבדהו (םיקיר םיקולב ירבש לע זבזוב קסידה

 .םיבר םישמתשמ םע הדובעל ץרמ תקירז ןתנ

 -כז ,תוחפ וא 72 היה םישמתשמה רפסמ דוע לכ

 -יבב רופישהו תוליעיה אולמב לעפ .8/א-ה ןור

 .שגרוה אל ,םיקולבה תלדגהמ האצותכ ,םיעוצ

 96-ל םישמתשמה רפסמ תא ונלדגה רשאכ לבא

 -בל הקופת תליפנ סוקמב .יטמרד היה לדבהה

 הנתמתה הכיעדה ,הינשל תויביס ןוילימ 12 ךרע

 .ןוילימ 20-ב הרצענו

 לכל הרמוחה לש תילושה תולעה

 עמתועמ

 אוה המכ דע הארמ החבשהה ליגרת םוכיס

 םיחבושמהמ תרש םע ונלחתה ונחנא .יאדכ
 דבעמ) .תינושארה הרוצתב וריחמש ,קושב
 -כו קסיד יננוכ 8 ,ןורכז טייבהגמ 16 4863
 דקפת הז תרש .רלוד 16,000-כ (דיחי א16 סיטר
 .24-כל עיגה םישמתשמה רפסמש דע הכלהכ
 תויביס הגמ 6-כל הקופתה הדרי הז רפסמב
 -שמ לכל הינשל תויביס הגמ עבר וא ,הינשל
 ,סיעוציב לש ןותחתה לובגה ךרעב הז .שמת
 -יע הביבסב ,םיצבק תרשמ שורדל שי םתוא
 .הליעפ תיקס

 ,אז6 יסיטרכ 3 תפסוה ללכ החבשהה ךילהת
 טייבהגמ 32 תפסוה ,דחא לכ רלוד 700 ריחמב
 רקב תפסוה ,ה"ס רלוד 0 לש ריחמב ןורכז
 םכתשהש ץועי רכשו רלוד 400 ריחמב קסיד
 .רלוד 5200 לש העקשה לכה ךסב .רלוד 1200-ב
 אל תרשל ףיסוהל ונחלצה החבשההמ האצותכ
 -הש ילבמ ,םישדח תוחוקל 72-מ תוחפ
 .םודאה וקל תחתמ לופית חוקל-לכל-הקופת
 הרמוחה לש תילושה תולעה ,תורחא םילימב
 72-ל (16000/24) רלוד 670-מ הדרי חוקל לכל
 תויגטרטסא אוצמל השק .(5200/72) רלוד
 !רתוי תוליעי החבשה

 תוידיתע תוחבועהל תויצבוא

 -מב החבשהה תלוכי תא הצימ ליינה ליגרתה

 -טה לבא ,שארמ ונבצהש תויתורירשה תולבג

 תוסנלמ ונענמנ ונחנא .ןאכ תרצענ אל היגולונכ

 תפסוה וא דבעמ תפלחה לש תואצותה תא

 -בה ראווצ תא םיריסמש רחאל .ינש דבעמה

 השיגהו ןורכזה יצצוח ,תרושקתה ירעשב קובק

 ןורחא דירשכ יזכרמה דבעמה ראשנ ,קסידל

 -הל תוירקיעה םיכרדה יתש .הרמוחה תולבגמל

 ,'רדת לופכיי דבעמב הפלחה ןה דבעמה תחבש

 לש 670 סיטרכ תפסוה ןא 6

 תיליע יתרשו קפמוקה יתרשב תמייקה היצפוא)

 .(םירחאה 26-ה תיברמב אל לבא ,םירחא

 לע ,רקיעב ,תלבגומ םיצבק תרש לש הקופתה

 תכרעמ לשו תרושקתה לש טרסה יבחור ידי

 דבעמה לש הדובעה בצק ידי לע אלו קסידה

 ןאז6-ה יסיטרכ רפסמ רשאכ ,תאז לכבו .יזכרמה

 -תל טרסה בחורב רופישה ךיא וניאר 4 לע הלוע

 דבעמה לע הרוקתה סמוע לשב סלבנ תרושק

 רדת תלופכ הסריגל 6ק0-ה תפלחה .יזכרמה

 אז6 יסיטרכ 4 דע 2 לש הפסוה רשפאל הלוכי

 האצות .תרושקת ץורע לכב סמועה תנטקהו

 020 סיטרכ תפסוה יייע םג גישהל ןתינ המוד
 כנש

 םיילפכ ריהמ יזכרמ דבעמו תשר ימאתמ 8 םע
 -מה ןורכז תלדגהמ תלעות קיפהל תרשה לוכי

 לוכי ונלש תרשה .טייבהגמ 48-ל רבעמ ןומט

 (172 ימעב ךשמה)



 ו
 ס-זאמ חתמ בוציי תטישב קספ-לא תוכרעמ

 ו
 ו ו

 ק/2שקמק נס לכ
 572 ק2לעש קלע תש
 727 לע
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 /7ק7לש לע תלשל 0-
 א קל של לש עילעשל םילשל שוחה
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 2/2220 כל
 /7//לכ7 שק קכלעש

 /7לעע 77/7 לשלש
 /7/שעל ?ךקכ7 עיךקל
 קש קמ
 7/7 05לש

 קספ -לאה תוכרעמ
 + דו. וא :א

 ןמצע תא וחיכוה תילארשיה םורט הבונ לש
 ,חלמה-םי ילעפמ ,סקטייס :המגודל ומכ םישמתשמ יפלא לצא

 ,תולודגה חוטיבה תורבח ,ץראב תוללכמהו תואטיסרבינואה לכ ,ןוינכטה 1

 ,ןארידת ,דרלט ,סקיגורביפ ,הלשממ ידרשמ ,(רשואמ קפס) ןוחטבה דרשמ ,ל"הצ שו

 .םלועבו ץראב םירחא םיבר דועו קווישה תותשר ,.מ.ב.י ,הלורוטומ ,קזב

 יג ₪170 הבונ + או
 03-5568836 'סקפ ,03-5594443 ,5568836 'לט ,ןולוח מ"עב םורט הבונ
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 -וטב שיגרהל הלוכי אל טפוסורקימ ם

 הלש תולתב ,םייחכונה הידמימב ,הח

 תלעופ איהו לטניא תרוטקטיכראב

 .י'תומרופטלפ בריי דיתע תארקל ףרמב

 תדוקנ תיארנ הלאה תיפצתה תודוקנ לכמ לבא

 וא 1994 תנשב תופצל רשפא ול עוריאכ השיגפה

 .תרושקתב אוה דיחי טעמכה רשקה םויכ .5

 דחא דצמ ק6-ה ודקפית ןורחאה רושעה ךשמב

 הנואהו תינמיה הנואכ ינש דצמ שוטניקמהו

 קס-ה .ישיאה בושחימה םלוע לש תילאמשה

 -יח - םייקסיעה םימושיה תיברמ לע טלתשה

 -סב חרפ שוטניקמה וליאו םייסדנה - םייבוש

 יוודא -  תיתריצי -  תיתונמואה הביב

 הפיפחו תוגזמתה הלחה טאל טאל .תיטסילאוד

 "סיחושק"י םייקסע םימושי :תוביבסה יתש ןיב

 - ."םייתונמוא"  םינודיעו םיטושיקב וצבוש

 םיגרודמ םינפוג ,תינועבצ הקיפרג ץוביש לשמל

 הלחהו - םיינורטקלא תונויליגב הידמיטלומו

 .קס-ל שוטניקממ םיירלופופ םימושי לש הריגה

 יתודידיה" ןפהמ תופידע קמל ןיידע שי םויכ

 -עמ תוכזב הבר הדימב ,06-ה ינפ לע יישמתשמל

 -קמה ,לפא לש | 5צ5דמא| 7 הלעפהה תכר

 -יה שומימב 05/22 תאו \/ותשסשפ תא המיד

 לבא .םימצע החנומ יפרג קשממ לש תונורת

 הרומא \/ותסאפ אד .םצמטצמו ךלוה רעפה

 וזמ תוחפ אל תילרגניאו תיתודידי הביבס קפסל

 לש תואבה תואסריגה םג ןכו שוטניקמה לש , דליפנירג די)יד] לורק ירפ'ג

 רבעמ היהי טפוסורקימ לש אבה בלשה ./2

 -נה טקייורפ - םימצע תיתנומ הביבסל ילטוט

 -סב תווש לומ הוושכ הרחתתש - 64180 ארק

 טקייורפ סיסב לע לפאו מבי הנעצתש תוביב

 יארוק ןיב הנורחאל ךרענש לאשמב =<  תורוטקטיכרא ץיב רשג

 סינוגריאב יכ םילאשנהמ עברכ ונע אוז

 סא .הז דצל הז םישוטניקמו 26 םילעופ הלש ָש | 0) , ְק טל 07 רוש , ְס
 ןיב תילנויצקנופ הדרפה הרמשנ הנורחאל דע | |

 רדח ותואב ונכש סה םא סג ,םינושה םיבשחמה

 סה ,ללכ ךרדב ,םויכש ירה ,הקלחמ התואב וא

 -כה תונורחאה םייתנשב .יהשלכ תשרב סירושק

 הכימתה תבחרה לע תוירושיקה יקפס לכ וזיר

 ל וארנ שוטעקמהו 26-ה לש תוחתפתהה יביתנ סעפ םא
 :תוימוקמ תרושקת תותשרב "תולודגה תשולשיי

 .8א אא-ו טפוסורקימ ,לבונ תלה יכ םיעדוי ונא םויכ ,ושגפי אל םלועלש םיליבקמ םיווקכ

 לחש תוחיפה .הקשה תדוקנ בורקה דיתעב סהל דעיימ יתביבסה

 הטושפ אל הריחב ,לפא לש תרהוזה תודידבהו 26 תביבסב מבי לש הדמעמב
 תויהל הרומא ךל המיאתמה תשרב הריחבה םיבשחמב הלורוטומ תרוטקטיכרא לש הדיחיה תמשיימכ

 תרבעה אוה ךירצ התאש המ לכ סא .הטושפ תולודגה תוביואה יתש תאסיברקמ ,םיישיא
 יייע תאז תושעל לכות ,בשחמל בשחממ סיצבק .רחמ הלועפ ףותישל לומתאמ
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 -יד אורקל םילוכי שוטניקמ יבשחמ .םיטקסיד

 -עב (שטניא 3.5/טייבהגמ 1.44) 6 לש םיטקס

 -יל .תמ םא6אסמ תארקנה הנכות תרז

 תנכות םג תשרדנ תירבעב םימייוסמ םסימוש

 תרבח לש םגוגזזגח56 לשמל ,םיטמרופ תרמה

 ללכ ךרדב .תיביבא לחה ''תוכרעמ ןוקרטניאיי

 -וה לבא ,יקנ 4508 יצבק תרבעה סע היעב ןיא

 תא סולשב ורבעי אל םינפוג יונישו דומיע תואר

 -הל הבר הדימב המוד רבדה .היצמרופסנרטה

 -בה רמולכ ,םינוש 26 ימושי ןיב םיצבק תרבע

 םיטמרופל הנכותה לש ייתוחיתפייב איה היע

 תונכות םג תומייק .הרמוחה ילדבהב אלו םירז

 לבא ק0-ל שוטניקממ ,ךופה ןוויכב רבעמל

 .ןושארה ןוויכב איה העונתה בור ללכ ךרדב

 -מל ותוא םיחלוש כייחאו 26 לע ץבוק םיניכמ

 .הקפהה ינפל יפוס יפרג שוטילל שוטניק

 ןמזומ ,ול שדח תרושקת תותשר לש אשונהש ימ

 "תרושקת תותשרל אובמיי רמאמה תא אורקל

 -סה םג ללוכ ליינה רמאמה .הז ןויליגב עיפומה

 וכז אלש ,םייעוצקמה סיחונימה תיברמל םירב

 ןולימי קרפב יחכונה רמאמה ךשמהב רבסהב

 .יישוטניקמ יחנומ

 ידי לע תגשומ היצרגטניא לש רתוי ההובג המר

 תומר-תת יתש ןיב ןיחבהל ןתינ .תשרב רושיק

 המרה .שוטניקמ-66 תוברועמ תרושקת תותשרל

 -בה ,אקְקוטדגוא תשר לע תכמתסמ תיסיסבה

 -צמ איהו שוטניקמ לש הלעפהה תכרעמב הייונ

 רתוי ההובג המר-תת .ק6 יבשחמ םג תשרל תפר

 -עמ לע תוססובמה תרושקת תותשר לש וז איה

 1% | ,אש\/ג6 ומכ ,תיתשיר הלעפה תכר

 הלילכמ לפא יכ ןייצל יואר ./זאמ5 וא אוגחהקטז

 בשחמ לכב תיסיסב תוירושיק םינש רפסמ הזמ

 -בה הרמוחהמ דרפנ יתלב קלחכ ,שוטניקמ

 ,שוטניקמ - לכב םייק 10631136 רעש .תיסיס

 םירקיה םימגדב .רתויב םילוזה םימגדב וליפא

 ,הרדאווק הדובעה תונחת תחפשמ לשמל ,רתוי

 -תא רעש םג תיסיסבה הרמוחב הלילכמ לפא

 -עב תכמות 8צ875א1 7 הלעפהה תכרעמ .טנר

 םילוקוטורפה תכרע םע ,תיתצובק הדוב

 ,טנרתא תיתשת לע לועפל הלוכיה ,אקסוטד'גוא

 תללוכ וז הניחבמ .1.0031131א וא ןומיסא תעבט

 \אותנסש5 סז-ל םימוד םיטנמלא 5צ5דמאו 7

 ,\\סזקזסטקפ

 םיישעמ םיפיט המב

 -יק תיצפוא לכ לש ינכטה טוריפל סנכנש ינפל

 -והש ימל ,תוישעמ תוצע המכ ריכזהל יאדכ רוש

 -רה םעפב קמל 76  ןיב רעפה לע רשגל ךל

 תכרעמ החתיפ לפא ,ונרכזהש יפכ .הנושא

 לע ץירהל ןתינ התוא אקקוטזגוא םשב תוירושיק

 -וחב היונבה ,10031141א ןהיניב ,תונוש תויתשת

 איה 16031116 .שוטניקמ בשחמ לכ לש הרמ

 7 --7--- -- | שוטניקמל 6 רושיק

 ?ךל םיאתמה תוירושיק ןורחפ הזיא

 ו

 תור ןקתה
 חרושקת

 םיטקסיד תפלחה

 רועחמל בוטחמ

 וא םימדומ
 ינורטקלא ראוד
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 הר ד ו 0 ו ---ץת-"=<=%ש-=-ששששששש

0 

 -הה ןכש ,תונטק הדובע תוצובקל ילאדיא ןורתפ

 -וסמ אל ןופלט יטוח תשירפ קר תשרוד הנקת

 "תוינגרמ תוורחמיי לש הרוצתב (₪19) םיככ

 ןיקתהל שי רוביח תדוקנ לכב .(כג15צ 61גזא)

 -חה .רלוד 20-מ תוחפ וריחמש טושפ 7 םאתמ

 - דואמ ךומנ טרס בחור אוה 10641141א לש ןורס

 טנרתאל האוושהב - הינשל תויביס ףלא 4

 4) ןומיסאה תעבטו (הינשל תויביס ןוילימ 10)

 .(הינשל תויביס ןוילימ 16 וא

 -יקמ לש השיג ךרוצל רקיעב תשמשמ 1/00311]א

 תרבעהלו ,תחא רזייל תספדמל םיבר םישוטנ

 אסוס
8 

 אססו8זס|א =וו6 קזסזס6סו

 טפירקסטסופ

 םילוקוטורפה

 הפס ?ןק קש, הספק

 םילוקוטורפה

 זק סמ פק ווק

 סח 9/9

1000 

 7----------  שוטעקמל 26 רושיק

 -טס קלח אוה םג) ינורטקלא ראודב סיצבק

 -ור רשאכ .(8צ5דמאו 7 הלעפהה תכרעממ יטרדנ

 וא ,רתוי ייתיניצר" תרושקת תשר תונבל םיצ

 שי ,תולודג תוצובקל חוקל/תרש תרוצת שממל

 סויכ תבשחנ טנרתא .תרחא תיתשתב רוחבל

 לע קר אל תכמתנה ,י'תילסרבינואייה תיתשתכ

 תונחת לכ םג אלא םיישיאה םיבשחמה לכ ידי

 ןוקיליס ,לטיגיד א, 50א) תויסדנהה הדובעה

 -ועי 801 יתרש ,(תורחא תובר דועו סקיפרג

 שאזא תומרופטלפו םייתקלחמ םיבשחמ ,םייד

 תלבגומ ןומיסאה תעבטב הכימתה .תורחא

 לבא ,םיצירעמ לש הנטק הצובקו מביל ,רתוי

/ 

 1000 1016, חזה,
 ךסא6ח לוח

 1993 יאמ לארשי 0

 -שת לכש תורישה תוכיא לע דומלל ידכ ךכב ןיא

 טנרתא לש תוירלופופה ןורתי .תקפסמ תית

 -ימ רשאמ תונימזו ריחמ ילוקישמ רתוי עבונ

 סיצבק תרשב רושק התא םא .סייעוציב תונורת

 -ואה תא שאר דבוכב לוקשל ךל יאדכ ,מבי לש

 ךכ ,תימוקמ תשרכ ןומיסאה תעבט לש היצפ

 -הל שורדה (80ַד8) בתנה תא ךוסחל לכות

 .תונוש תויתשת ןיב המאת

 לש ריחמה תונורתי לע רתוומ התא סא
 -של םג לכות ,הריהמ תיתשת תבוטל 1/063113וא
 תונורסחהו תונורתיה תא תישפוח הרוצב לוק

 -אה תושירה תוכרעמל סחיב 10091188 לש

 ,לבונ תועיצמש המב ןודנ ךשמהב .תויביטנרטל
 ,העיצמ אל לפאש ,ןאינבו טפוסורקימ

 עקרב דובעל וא תיזחב ץורל

 קמפ ₪6 םיטמרופה תרמה תנכותל םג

 תומיאתמה תוביטנרטלא שי (=) םאסחגת6

 הנכות איה 475 .תורמה תריתע הביבסל רתוי

 לוכי אל התא הרמהה ןמזבש ךכ ,תיזחב הצרה

 08 .בשחמה סע תיביטקארטניא הדובע עצבל

 -מו עקרב תוצר ,לשמל 400655 76 וא %/[גתתוטז

 התאש ןמוב 86 טמרופל 6 יצבק תורימ

 איה .0-1-205 .רחא סושי לע תיזחב דבוע

 -ממ ,הכופהה הרמהה תא תעצבמה הנכות

 .קס-ל שוטניק

 -הו ק0-ה יבשחמ תא רבחל ךירצ התא סא

 םייזכרמ םיבשחמ לש הביבסל םישוטניקמ

 י"ירעושייה יכ אדוול ךילע ,(141אא \אומפ)

 5% תשרל תימוקמה תשרה ןיב (0ד8ש4צ)

 תאז סישוע סלוכ אל .קמב ןהו 26-ב ןה ךמות

 ,לשמל | .םילוז םניא ,םישוע ןכש הלאו

 7500-ל 1500 ןיב הלוע 64 לש [חאוג1.גא/ם

 תוחישה רפסמל םאתהב (בייהראב) רלוד

 .תינמז-וב רשקל רומא אוהש (585510א5)

 תאו םישוטניקמה תא להנל לוכי התא יכ אדוו

 ןאינבו טפוסורקימ .לוהינ תכרעמ התואמ ?6-ה

 ,?6 תנחתמ םיקמה תא להנל ךל תורשפאמ

 תנחת תויהל קמל םג תרשפאמ לבונ קר לבא

 םיצבקה תרש לע סמועה סא .המצע לוהינה

 רוביח ידי לע ףסכ ךוסחל לכות ידמ לודג וניא

 .הספדה תרשכ םג ותלעפהו וילא תוספדמה לכ

 ,הקיפרג יריתע סה םיצבקהו סומע תרשה םא

 .דרפנ בשחמ ךכל שידקתש ףידע

 ךרדב תודמגמ תיתשתה תפלחה תויולע יכ רוכז

 תיסיסב תשר לש ריחמה ןיב שרפהה תא ללכ

 יכ ריבס יוכיס האור התא םא .ייתיניצריי תשרל

 לש טרסה בחורמ רתויל קקדות דיתעב

 תשר ןקתהו הכמל הפורת םדקה ,16811|*

 לש היגולופוט ,לשמל .התוא ביחרהל לקש



 רואל תאצל תמאל הרשפיא הלש תיגולונכטה תוליבומה .יילבקמ התאש אוה - האור התאש המיי גשומה תא תינחלושה רואל האצוהה סלועל הסינכה גס

 ינווגב םיכמסמ תקפה תולקבו תוכיאב םיטרדנטסה תא העבקש רחאל .רוקמל ההזה תוכיאב תספדמה ןמ תאצוי - ךסמה לע התארגנו הקרסנש הנומת התוא

 ינווגב ךמסמב רבודמ סא ןיב .תולע תוחפ הברהבו תולקב ,עבצב תינחלוש רואל האצוה דחא לכל תרשפאמ איה :עבצה תיזחב סג סויה א קס6 הליבומ ,רופא

 רתויב הבוטה האצותה תא ךל תוקינעמו רתויב ןטקה מאמה תא ךממ תושרודש תומלשומ תוכרעמ ךל העיצמ 4קְק6 ,עבצב םא ןיבו ,רופא

 תללוכה ,תמלשומ תכרעמ איה .גקמו6 לש עבצב םיכמסמה תקפה תכרעמ

 ינכפהמה עבצה קרוס תא ,גקקו6 (-0]סז ?זוח(6ז השדחה תספדמה תא

 שוטניקמ בשחמו ינועבצ גצ ,תולקב לעפומה , קסו6 (2010ז 06568
| 
| 
| 

| 
| 
 עבצ תוכיאל תיארחא ,/\קקו6 (-0!0ז5/חט תינשדחה עבצה תנכות |

 ,טלקה יעצמא ינפ לע עבצב תויבקע החיטבמו ,רוקמל רתויב הבורקה |

 שמתשמה תוברעתהב ךרוצ אלל - טלפהו הגוצתה 6 |

 םיכמסמ תקפה םוחתב סלועב הנורחאה הלימה תא הווהמ תכרעמה

 ,היביכרמ ןיב אלמ ןורכניסב תלעופ איה .ןחלושה לע ךלצא ,עבצב 0!00זע06 ן

 הבוטה האצותבו תיברימ הלעפה תולקב תנייטצמו ,שמתשמה ןמ ינכט עדי לכ תשרוד הניא

 טקטיכראל ,קסעה לעבלו טנדוטסל :דחא לכל עבצה תא תוברקמ הלא תונוכת .רתויב |

 רוקמל ןמאנ ,יתימא עבצב - רואל אצת ולש תיעוצקמה תמאהש הצורש ימ לכלו ,בצעמלו

 :קק!6 לש היפוסוליפה תרגסמב ,הבר תולקב גשומש עבצ |

 ידע וכרענש ןוצר תועיבט ירקחמב
 1992-ב ב"הראמ 1. 2. ?סיאשז תרכח
 .4 קוט לש רויילה תוסכדמ ולביק
 .דימתמ ךילא בורק -- 6 רחויב םיהובגה םינויצה תא

 לש םינוג 1

 תנייטצמה ,רופא ינווגב םיכמסמ תקפהל תמלשומ תכרעמ הגיצמ פוש

 זכרמב .הל המוד ןיאש טלפ תוכיאבו ,היקלח לכ לש האלמ היצרגטניאב

 תודחו תוכיא רופישל ,ג קק!6 לש תוידעלב תויגולונכט יתש תכרעמה

 כ :הספדהה

 4 תוכיא תא תרפשמ /\ קפ]6 לש /]1010021000-ה תייגולונכט

 תורחא רזייל תוספדמב םינווג 33 תמועל רופא ינווג 91 ןיב ןיחבהל התלוכיב הנומתה

 או םיווק קילחהל תלוני

 .סופד-תיב לש וול המוד הספדהה תוכיא ₪
6 
6 5 

 תוכיאב תונומת תקירסל רופא ינווגב /\0ס16 (00ח6560חח6ז קרוס תללוכ תכרעמה

 גוסמ תספדמו ,שוטניקמ בשחמ ;הבר תולקב יפוסה ךמסמב ןבולישו ,תימוליצ טעמכ

 תספדמ הנומתב) תחבושמ רוייל תספדמ וא תינוכסח ,ג קק\6 511ט\%זווטז ]]

 תולקו תכרעמה לש תמלשומה היצרגטניאה .(/4 קס!6 [.456ז\זווטז 20 0

 ללמו תונומת ,הקיפרג תוללוכה תודובע גיצהלו קיפהל סויה ךל תורשפאמ ,התלעפה

 תיבבו רפסה תיבב ,הטיסרבינואב ,לעפמב ,דרשמב - הל המוד ןיאש תוכיאב

 ו-0
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 1993 יאמ לארושי 06

 -תב טווחל לבוקמש יפכ ,"תוינגרמ תזורחמיי

 הבחרהו הטילשל רתויב השק ,1/0031191א תיתש
 םיטוחה תא ןיכהל ףידע .רתוי רחואמ בלשב
 תודוקנמ תחא לכ הב ,ייבכוכיי לש היגולופוטב
 וב ,טוויח דקומל דרפנ ווקב תרבוחמ הצקה
 -הו רוטינ ,רושיגה ,גותימה יעצמא לכ םיזכורמ
 .הרקב

 םיצבקה הנבמב רעפה

 -מל 76 ןיב תומיאתה יא ישרוש

 -בה םילדבהל דע םיעיגמ שוטניק

 יצבק .םיצבקה הנבמב םייסיס

 לכ :([1.41) ייםיחוטשי םה 6

 -מה םיטייב תרדיס אוה דחא

 .עודי טמרופב קסידה לע תנסחוא

 ,תויתוא 3 לש תפסותהמ ץוח

 ,(\(בוקה םש ירחא) טמרופה ןויצל

 -נה גוסל תינבימ היצקידיא ןיא

 (המודכו םיירניב ,4561) סינות

 יצבק .ץבוקה ןכות תא םיווהמה

 "תוגלזמיי ינש סיללוכ שוטניקמ

 -ותנ לש אוה דחא גלזמ :[:0%%5)

 -הל לכות ינשה גלזמבו דבלב סינ

 ,תוימלצה ,תינכותה דוק תא תולע

 הווהמה רחא סצע לכו תולוק

 .תכרעמל (₪050080ם) ייבאשמיי

 סינותנ גלזמ םיללוכ סינותנ יצבק

 תא ללוכ סושי בוק לבא ,דבלב

 .םיביכרמה ינש

 -דמ לש קתעה תללוכ קמ לש הלעפהה תכרעמ

 -הו .קסיד לכ לע (תזאמ6108צ) םיצבקה ךיר

 \בוקה םש דצל תללוכ ךירדמ תמושר לכ ,רקיע

 .ותוא רצייש סושיה תאו ץבוקה גוס תרדגה תא

 -לצ יווילב שוטניקמב םיגצומ םיצבקה תומש

 רצייש םושיה לש תיטרדנטס (160א) תימ

 -פל יילוחתיא רותפכיי תשמשמ תימלצה .סתוא

 לע םיימעפ ףחול התא רשאכ ,ךכ .ףבוקה תחית

 ,"הדובע ןחלושיי ןולחב תגצומה ץבוקה תימלצ

 לנפל תולעהל שי םושי הזיא תעדוי תכרעמה

 .שדחמ הכירעל חתפנ ץבוקהש

 -מל ץבוק ןיב ,דימת ןימזה ,רשקה

 שמתשהל תנמ לע םישורדה םיבאש

 לש שומימל דוסי ןבא אוה ,וב

 .י'םימצע החנומ קשמימיי

 תא איצמהל דחא לכל השרמ 5

 ןיא .ויתופדעה יפל םיצבקה יגוס

 םימכסומ םיטמרופ לש הבתכה

 תנכתמהמ שרדנש המ לכו שארמ

 3 לש ףורצ רוחבל ,ָאוה יזויציבמאה

 -ימ ידי לע רבכ רחבנ אלש תויתוא

 -ונ םינשה ךשמב סנמא .רחא והש

 "םייטרדנטסיי םיטמרופ רפסמ ורצ

 שוטניקמל 26 רושיק

 ,םימילוסמ תויתוא יפוריצב ייינקיתי שומישו

 -מה תא תופכל ידכ רבד השוע אל 205 לבא

 תא הריאשמ אל לפא .םישמתשמה לע תומכוס

 .תוינזיטרפ תומזויל ץורפ הזה בושחה אשונה

 -הל תידעלבה תוכזה תא הידיב הקיזחמ איה

 -יה לש תומשו םיצבקה יגוס תומש לש האצק

 -של הצור םימושי חתפמ רשאכ .םירצויה םימוש

 לע לפאל תונפל וילע ,קמ תביבסל הנכות ררח

 \בוקה גוסל סיינקית תומש ול הצקת וז תנמ

 ייסיזיזי לפא תרצוי וז הרוצב .ולש סושילו

 -זל הל םירשפאמה ,הלעפהה תכרעמב (110085)

 -ומה סשה יפל םיינקיתה םימושיה לכ תא תוה

 .\בוקה תרתוכב עיפ

 שוטניקמ יחנומ ןולימ

 ייבייואה תא עדיי קוחר אלה רבעב ארקנש המ

 -שמ .ייךיפתוש תא רכהיי יוויצל הנורחאל ךפה

 םיבייח סישוטניקמ סע דובעל וגווזש 6 ישמת

 -אה לש היגולונמרטה תא תוחפל ריכהל

 :(ת05%5) ''תוגלזמיי ינש םיללוכ שוטניקמ יצבק

 גלזמבו דבלב םינותנ לש אוה דחא גלזמ

 ,תינכותה דוק תא תולעהל לכות ינשה

 הווהמה רחא סצע לכו תולוק ,תוימלצה

 .תכרעמל (אפ30טת68) ייבאשמיי

 :םיטסילפ

 תשרב תרש תנכות .גקק!ט5חג6 סיצבק תרש ₪

 וא) שוטניקמ תמרופטלפ לע הצרה ,אקפוטדוא
 (הרדאווק

 לש חוקלה תנכות .אקפופפחאש הדובע תנחת ₪

 5צ5דמא| תכרעממ ילרגטניא קלח הווהמה ,לפא

 הז לודומב תושמתשמ תושירה תונכות לכ 7

 ןה םא םג ,תשרב חוקלה תנכותכ

 .תיביטנרטלא תרש תנכות תועיצמ

 םילוקוטורפה תכרע .אקקו61ג ₪

 לש תושירה תכרעמ תא הווהמה

 תרדגה םג הז חנומ ללכ רבעב .לפא

 -פה תונורחאה םינשב ךא ,תיתשת

 -המ תיתשתה תא לפא הדיר

 הנושארל הארקו | םילוקוטורפ

 ורב

 תשמשמה רזע תנכות .6₪00558 ₪

 לע הציחל ,לשמל .םיבאשמ תריחבל

 לש המישר הלעמ תספדמה תימלצ

 לוכי התא ןהמ ,תשרב תוספדמה לכ

 .טלפה תקפהל שמשתש וז תא רוחבל

 ןב דוק .(0854108) רצוי דוק ₪

 \בוקה םשל חפוסמה ,תויתוא עברא

 תא הרציש תינכותה תא ההזמהו

 תשמתשמ הלעפהה תכרעמ .ףבוקה

 דומצב ךסמה לע עיפותש ,תימלצה תריחבל וב

 .\בוקה םשל

 שוטניקמ ףבוקמ קלחה (₪08%) סינותנ גלזמ ₪

 םיללוכ םינותנ יצבק .םינותנה תא קר ללוכה

 גלזמ סג םיללוכ סימושי יצבק .םינותנ גלזמ קר

 .(ןלהל האר) םיבאשמ

 "רוגסי | טפירקסטסופ | טמרופ | 75 ₪

 תא ללוכ הז טמרופ .(5ת63ק5014166 205150ה01)

 ןכוהש ,<בוק לש הקפהל תושורדה תוארוהה לכ

 -ופ תיפרגה רואיתה תפשב

 -מה תספדמ לע ,טפירקסטס

 .טפירקסטסופ חנעפמב תדייוצ

 וניא רוגס טפירקסטסופ בוק

 -ישו היפצ ךרוצל) החיתפל ןתינ

 ,טפירקסטסופ חנעפמ ילב (םייונ

 .בשחמב ללכ ךרדב יוצמ וניאש

 לכו תויפרגה תונכותה תיברמ

 -ופ ינפוגב תוכמותש תונכותה

 יצבק רצייל תולוכי טפירקסטס

 ייהליתשיי וא ,הספדה ךרוצל 5

 קר לבא .םירחא םימושי ךותב

 (146 'מעב ךשמה)
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 :8([0וז ה תוידוחיל
 וב ,"םח שקמ" י"ע תידיימ הלעפה *

 :םיצופנה םימושייה לכ םע תינמז
 תונוילג ,ח"הנה ,םילילמת ידבעמ
 "עבק תרייד" תכרעמ :םיינורטקלא
 .לארשיב הדיחיה (865106ח1)

 0/015וז-ל הנכות לכמ עדימ תרבעה *
 (001 6 .)79516  רותפכ תציחלב
 לש הפילשו הנזהב הריהמ תכרעמ
 תרזעב) .תודש רפסמ יפל םינותנ
 ,תוח"וד ללוחמ ללוכ | .(תונולח
 .םיבתכמו תוקבדמ

 .תויטמוטוא תורוכזת *
 .תינמז וב - תילגנאו תירבע ימושיי *

 :שמתשמה יכרצ יפל תואסרג
 .תמצמוצמ - א[וחנ 015וז *

 .תיטרדנטס - 0 5וז *

 .תבחרומ - 0/1517 כ..5 *

* 

 :םהימושייו םילודומ

 .תסטרכ
 .תומישמו תורוכזת ,תוחוקל בקעמ *
 .תוטלחה רחא בקעמ *
 ,םיבתכמ :אצוי / סנכנ ראוד קוית *

 .םיסקפ
 בקעמ ללוכ גניטקרמלטו קוויש םושיי

 .םינכוס רחא

 .םינופלט ירפס
 יסיטרכ וא םדומ ךרד "עקרב" גויח *

 תינמז וב ,םיפסונו 606 ןגייח

 .תרחא הנכות לע הדובעה תעב

 .םיבאשמ / תושיגפ ינמוי
 :תינמז-וב םינמוי רפסמ לוהינ *

 .םינכוס ,םיבאשמ ,תושיגפ

 .םינמוי םואית *

 .תשרב הדובע
 .םכחותמ תואשרה לוהינ *
 .ינורטקלא ראוד *

0 0 

 :שמתשמל הרזע
 .םושייו הדש ,בלש לכל הרזע יטירפת *
 דרשמה ימושיב איקבה ןמוימ תווצ *

 .ןוגראהו
 .תינופלט הכימתל תיווק-בר תכרעמ *
 בשחוממה דרשמה לוהינל תוכרעמ \/וח60\%. תחת הדובע *

* 

 :ןהיניב תוחוקל 3500-מ הלעמל

 ,ךוניחה ידרשמ ,הלוק הקוק ,קוקיזה יתב ,םסא ,קזב ,עבט ,טניסלא ,לטניא ,תרושקת ןארידת

 ידרשמ ,תודסומ ,תוצעומ ,תויריע ,תילכלכה הרבחה ,למע תשר ,טרוא תשר ,הרובחתהו תואירבה

 .םיבשחמ תורבחו ,םיינוגרא םיצעוי ,בושחימ יצעוי ,חוטיב ינכוסו ח"ור ,ד"וע

 052-582837 :סקפ 052-508020 :לט 46766 חותיפ הילצרה ,11 םידוהיה תנידמ מ"עב תמא ןמז תוכרעמ
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 ןרוא
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 --- .תואיגשה יופינ תונמא

 תוא'גשה 'וב'ו תוזמא
 ואש לייה דרציר ,ןוק סקר ,סרדנלפ בוב ,גניקנבר .ג ליינ ,ףואלבונק קיר

 תוחפל ,םלשומ וניא רבד סו

 -כב .תונכיתה תופש ימושייב

 םיבלשהמ לחה ,הנכות תבית

 רצומה תאצוהל דעו סיידוסיה

 העוגנ | הנכותה | ,רמגומה

 הקיגולב םייוקיל - ייםיגבייב

 -פל בתכש סושייל םימרוג רשא תנכתמה הנבש

 -בה .ירוקמה ןונכיתה רשאמ תרחא הרוצב לוע

 לחה תויהל תולוכי ולאה י'תויקינדונייה תויע

 דעו המירז םישרתב ןוכנ אלה ביתנה תחיקלמ

 . תנכתמה תביתכב תעדה חסיה ךותמ תויועט

 ,רתוי תובכרומ תויהנו תוכלוה תונכותהש לככ

 -הל םיצלאנ םיתנכתמהש ייםיגבייה , תויעבה

 -וכו תוינצוק רתויו רתוי תויהנ ןתיא דדומת

 .תובא

 תואיגשה יופינ תונכות םג ,לזמה הברמל

 תולגתמ ןתועצמאבש תונכותה , (כמ8ַ\60585)

 תויהנו תוכלוה ,תויגולהו תויקודקדה תואיגשה

 .תומכחותמ רתויו רתוי

 ורקסיש תואיגשה יופינ תונכות לכ

 ,ןכ-ומכ 26 יבשחמל תודעוימ ןלהל

 םיכרועה | תונכות בורש | ןוויכמ

 ןה תונכיתה תופש לש (60אוקןז םחפ)

 -ות לכ ,טפוסורקימ וא דנלרוב תרצותמ

 -וע הנבמב תוכמות תואיגשה יופינ תונכ

 ןוימידה ןאכ סלוא .ולא םיצופנ םיכר

 -נה םירצומה לכ אל ,השעמל .םייתסמ

 תיתימא האוושהל סינתינ ןאכ םירקס

 -ות לש סינוש םיגוסש ןוויכמ ,םהיניב

 םיהומו ,םישפחמ תואיגש יופינ תונכ

 -יפל .תונכית תויועט לש םינוש םיגוס

 1993 יאמ לארשי 0

 -טק עבראל תורקסינה תונכותה תא ונקליח ,ךכ

 יופינ ,(היצקילפא) םושייה תמר יופינ - תוירוג

 -חת יקדובו (הזילנא) חותינ ילכ ,תכרעמה תמר

 .ריב

 תואיגש יופינ תונכות ינייפאמ
 תויסופיט

 תמר יופינ גוסל תוכיישה תואיגש יופינ תונכות

 ,תיתרוסמה הרוצב תולעופ תכרעמהו סושייה

 -יזל תינכותה תא תולעהל ךל תונתונ ןה ,רמולכ

 -יצע תודוקנ .(העוציב) התצרה לע טולשלו ןורכ

 יעטק עצבל תורשפאמ ,(8854אק0ז1אד5) הר

 הביקע | .ןורכיזה ןכותב תופצלו תוצרה

 51א018-) דחא דעצב הדיעצו (דא\0זאס)

 תחא הדוקפ עצבל ךל תורשפאמ דק קאס

 .בלש לכב

 גוס םע עיגה ךלש ךרועהש חוטב טעמכש ןוויכמ

 שוכרל עודמ ,תואיגש יופינ תנכות לש םייוסמ

 ! םיפסונ תואיגש יופינ ילכ

 הנכותה םע תלביקש םילכה רורצש איה הביסה

 .ןוצר יעיבשמ תואיגש יופינ תונורתפ ןתונ אל

 -בל ןתינ אל םיכרועב תואיגשה יופינב ,אמגודל

 םיארקנה םירטמרפל םאות הנתשמ סאה קוד

 ןכ ומכ .( תיריבחת הרדגה תניחבמ ) היצקנופמ

 סירוזא לע בתוכ ךניא םאה קודבל ןתינ אל

 -שה יופינ תונכות .ןורכיזב םיינויח וא םירומש

 תויעבה יתש תא תורתופ ,ןאכ תורקסנה תואיג

 .תורחא הברה דועו וגצוהש

 םושילה תמר ילכ

 תמרב תולעופ הז גוסמ תואיגש יופינ תונכות

 תינכותה הב המרה איהש םינמיסהו םילמסה

 םוקימל סחייתמ ךניה ,ןתינכותכ .תלעופ ךלש

 -ותב סירדגומה סינתשמה תומש ידי לע ןורכיזב

 תובותכל תורישי הינפ רשאמ רתוי ,ךלש תינכ

 + תואיגש יופינ לש הזכ גוס  .ןורכיזב תומייוסמ

 לופינ תונכותו , תורטמה בורל םיאתמ

 .ךרוע לכ סע תוקפוסמ ולאכ תואיגש

 5[/60050וש םע הרקמה לשמל והז

 םעו טפוסורקימ לש 08 ואזאצססו\5

 ךטפפס ו 0%

 .דנלרוב לש ו/זאפסו5

 -ות איה ,וז הירוגטקב תישילש תורשפא

 וטו דע 560ק8 כמ8ו000585 "08 תנכ

 םג תקפסמה קטנמיס לש וצאמסו5

 קס05ד- ) הליפנה רחאל חותינ תלוכי

 -מה ,(אוסקדמא| 658 צץ

 ךלש תינכותב הרק המ קודבל תרשפא

 תידוחיי וז הנכות .הליפנה ינפל ןורכיזבו
 יופינ תויורשפא תקפסמ איהש ךכב םג



 -ינ ידי לע /וח6סשמ-ב ןהו 205-ב ןה תואיגש

 .תונולחב יופינו חות

 תכרעמה תמר ילכ

 -ומ םושייה תמרב תואיגש יופינ תונכותש דועב

 יופינ תונכות ,םילמסה תמרב החגשהל תולבג

 -ועפ תא רקבל תולוכי תכרעמה תמרב תואיגש

 תצרה ןמזב בשחמב תועצבתמה ,הרמוחה תול

 -גל סינוש םיגוס חתנל תולוכי ךכיפלו תינכותה

 הז גוסמ תואיגש יופינ תונכות .תואיגש לש ירמ

 תובשויה תוינכות חותינל דחוימב תוישומיש

 הרמוח ינקתהל תוינכותו ,(158) ישארה ןורכיזב

 םינקתה םע רשק תורצויה (תמ/108 כא1/םא5)

 תובשויה תוינכות .תכרעמל םירבוחמה םייפיקה

 -יספ יתוריש תוליכמ ללכ ךרדב ישארה ןורכיזב

 רשאכ דוקיפו הטילש ספותה דוקה םהש ,הק

 לע עידוהל ידכ דבעמהמ הקיספ שקבמ ןקתה

 אמגודל ומכ ,תכועמה תמרב והשלכ עוריא

 .תדלקמב חלנ שקמ

 -רה ןורכיזב תובשויה תוינכותל תואיגש יופינ

 -לנ תנכותש ,םושמ ,ךבוסמ רבד תויהל לוכי ישא

 הרמוחל המצעב קקדזהל הלוכי תואיגשה יופ

 הילעו ,הב תשמתשמ תקדבנה תינכותה רשא

 -יב איהש הרמוחה תמרב תולועפה ןיב לידבהל

 .העציב תקדבנה תינכותהש תולועפה ןיבל העצ

 שי םינקתה תוינכותב תואיגש יופינל ,ךכיפל

 ךרדב תולעומ ולא תוינכות .םידחוימ םירגתא

 -וה ידי לע בשחמה לוחתיא וא תלעפה םע ללכ

 םילכה .60א10.58 ץבוקב כמש165 = תאר

 ללכ ךרדב תוינכות לש הז גוסב תואיגש יופינל

 -יזב םיבשוי סה ןכלו ,הרוצ התואב סילעומ םג

 -ופ קודבל םיצורש ןקתהה תינכות רשאכ ןורכ

 .תלע

 תמרב תואיגש יופינ תונכות לש ףסונה גוסה

 .תונוש םיכרדב תונוש תומישמ תונחוב תכרעמה

 ילכ הניה 1ג0א5א546% לש ןאוא6קד תנכות

 תואירק תקידבו תניחבל דחוימ תואיגש יופינ

 -רפ תונשל ךל תרשפאמ וז הנכות .הקיספל

 םהינש וא ,םירזחומ םירטמרפ ,םיארקנ םירטמ

 לש 58091:108 תנכות .תינכות תצרה ךלהמב

 תשמתשמ הגיא אט-אמסה ד 5

 תוכזבו 8105-ה וא 05-ה יתורשב ללכ

 -קו - הקיספ לכ רתאל הלוכי איה תא

 תוקיספ ללוכ ,תכרעמב - הקיספל האיר

 הקחמ איהש ןוויכמ ,ןכ-ומכ .תדלקמ

 בוקעל התורשפאב , 05 תביבס תא

 -הל ילבמ ,תכרעמב הרמוח תוליעפ רחא

 לשמ םיפסונ הרמוח ינקתהל .קקדז

 .המצע

 חותינ ילכ

 -וסמ תונכית תפש תויהל הלוכי 6 תפש

 -ותל התוא וכפה החוכו התוריהמ .תנכ

 תואיגשה יופינ תונמא

 -תמ ברקב (6++ םע דחי) רתויב הצופנה הנכ

 לודומ ןיא 6 תפשב .ךכל ריחמ שי םלוא ,םיתנכ

 -שב שיש (םתתסת-6ה80אזאס) תואיגש קדוב

 םא ,אמגודל ,ןכל .לקספ ומכ ,תורחא תופ

 בותכל ךירצ תייה אלש ןורכיזב רוזאל תבתכ

 תא ףירתשכו ,תאז ךל רשפאת 6 תפש ,וילא

 ובתכנ סא חווצי וא לופי בשחמה .תינכותה

 .ןורכיזב םייטירק םירוזא

 אל סוקימ ומכ ,תואיגש םירתאמ חותינ ילכ

 -צמ ,ןורכיזב תויצקנופו תוינכות לש םיאתמ

 יבאשמ לש רתי לוצינו ןורכיזל םינוכנ אל םיעיב

 .ןורכיז

 50784 לש 6-מּפט0 ומכ ,םימייוסמ םילכ

 םיפיסומ ,578705ו/ תם לש אותא(61מ6א -ו

 בוש התוא רבחל ךילע ןכלו ךלש תינכותל דוק

 854- לש 570187 תנכות .(₪560א/ק11.8)

 תרשפאמ 8אפמ25 50תואגתמ 55

 -ותה דוקל תורשוקמה תוירפס תפלחה תניחב

 ,שדחמ רוביח וז הנכותב ץוחנ אל .תבתכש תינכ

 -יצמ וז הרבח \/ותסשמ תביבסל.בר ןמז לזוגה

 -ירק בור תא תנחוב רשא ,545\/א תא הע

 -יזב ןוכנ אל לופיט יבגל ,4קַ-ה תויצקנופ תוא

 .םירטמרפ תומיאת יאו ןורכ

 אט-אומ0 לש 800א5-6886א58 תנכות

 ךתינכות תא .ןורכיזל תושיג תניחב תרשפאמ

 -יב תא ןחוב זאו וז הנכות ךותמ הלעמ ךניה

 וז הנכות םע ,םירחא חותינ ילכ ומכ אלש .העוצ

 -מה דוקב תחא הרוש וליפא תונשל ךירצ ךניא

 סע ךתינכות תא רשקל ךירצ ךניאו ,ךלש רוק

 .הקידבל תודחוימ תוירפס

 ריבחת יקדוב

 ךלש רוקמה דוק תא תוקדוב הז גוסמ תונכות

 םינוכנ םיטפשמו תויריבחת תואיגש תורתאמו

 תנווכתהש המ תא תושוע ןניא ךא ,תיריבחת

 ,תורהזא םינתונ ללכ ךרדב םיכרוע .תושעל

 ץ6-386 תנכות לש המרב אל טלחהב ,םלוא

 אוק לש העמב תדחוימה זאת

 שמתשהל השק ילוא וז הנכותב .50 דא ג

 .םייח ליצהל לוכי תקפסמ איהש עדימה ךא

 ו
 ו

 תירקיעה ברקה תריז

60 
 לומ
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 ילכ ,טפוסורקימ ירצומב שמתשמ ךניה בא

 6008- וה ךלש יטרדנטסה תואיגשה יופינ

 -יחב ,דנלרוב ירצומ םע דבוע ךניה םאו צזחש

 םירצומה ינש .דטא8ס 80058 איה ךתר

 ונא .ו/וחשסאפ-ו 205 תואסריגב םימייק ולאה

 .\/ותשספ רובע תואסריגה ןיב ןאכ הוושנ

 יסיסב תואיגש יופינ רשוב

 תואיגש יפנמכ םיבשחנ םירקסנה סירצומה ינש

 ,דבוע תואיגשה הפנמש ןמזב .תונולחל "םידבכיי

 תנכות ללוכ ,םיכילהתה ראש לכ

 ולא תונכות יתש .םיליעפ סניאו םירוגס ,המצע

 -יגש יופינב םיכרצה לכ סע דדומתהל תולגוסמ

 ,הריצעו הריבש תודוקנ ,דוק רחא הביקע - תוא

 ןהיתשב ןתינ .האלה ןכו םינתשמ רחא בקעמ

 ך80-ב .תנכתמה תוחונל ףסונ גצב שמתשהל

 -ותה לע קוחרמ טולשל םג ןתינ ספ 00

 תונכות יתשל .תרושקת תשר תועצמאב הנכ

 ןהיתש .תולבגה ןתוא ,רתוי וא תוחפ ,שי ולא

 -ות ,תויביס 32 לש תינכות קודבל תולגוסמ

 םסילאוטריוו ןיערג ינקתה תוינכות ,011. תוינכ

 -מה ןוצר תא םתסה ןמ וקפסי ןהיתשו (ץאפ)

 .םושיי תואיגש יופינב שמתש

 ססובמ יידבכ" תואיגש הפנמב שמתשמה קשממ

 הניא \/ותטסאמ-ש סושמ ,יוות הדובע ןפוא לע

 תוענומ תונכותה יתש .יפרג קשממ קפסל היונפ

 -עב תוכמות ןהיתש ,תוריחבו םיטירפת ידי לע

 -יגב ומכ םינטק תונולחב איה הדובעהו רבכ

 .05-ה תואסר

 תועצמאב קשממ וליפא תקפסמ 60 8

 -יגה םע דבעש ימל רכומ היהיש ,הדוקפ תורוש

 -הה ,70880 0מ0058ַ80-ב .תומדוקה תואסר

 תנכתמה תינכות ןיבל הנכותה ןולח ןיב הרבע

 תיוות הדובע תרוצמ רבעמ השוריפ

 לוכיש ךילהת - תיפרג הדובע תרוצל

 .ריהמ ףוצפצו ןבצעמ בוהבה קיפהל-

 -ומ תוקינכטב תשמתשמ 60 שמש

 אש-אש64 ךמסהא- לש | תושר

 הגוצתה תא תופמל ידכ 858

 -פה בוהבהה ענמנ ןכלו יפרג ןולחל

 דצמ | .רבעמב | ןבצעמהו ימואת

 ךטאפס כמ8ש0058 לש קשממה,ינש

 רשפאמו תונולח לש םיגוס רתוי ללוכ

 דוקל םיטבמ לש רתוי בחר םוחת ךל

 ךשאפס |-ב ןולח לכל .םינותנלו

 ,ולשמ ימוקמ טירפת שי סמפט 005
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 וא רבכעב ינמיה ןצחלה תציחל םע עיפומ רשא

 .1-510 ידי לע

 הפיו טושפ - הריצע תודוקנ

 ועה הריצע תודוקנ לש רתויב טושפה גוסה

 -ייק .דוק לש תמייוסמ הרוש תמייתסמ רשאכ

 ,םוקימבו םיאנתב תויולתה הריצע תודוקנ תומ

 אוה םייוסמ יאנת רשאכ הריצע ,לשמל ומכ

 םימעפ רפסמ הרבע הניטורה רשאכ וא ,י'תמאיי

 60 08ש1מוא ןה .(האלול) תמייוסמ הרוש לע

 -יצע תודוקנ תוללוכ 10880 כ580008 ןהו

 יוטיבש םעפ לכב תורצוע רשא ,תוילבולג הר

 ךוע לבקמ הנתשמ םא וא ,תמא ךרע לבקמ

 .תיפיציפס העדוה לבקמ ןולח רשאכ וא םייוסמ

 לש הריצעה ירחא הבש ,לדחמה תרירבמ ץוח

 ןתינ ,תואיגשה הפנמ ןולח גצומ תינכותה

 הריצע תדוקנ רתאל 70880 כ5פ60ם-ב

 וא רשפאל ,תמייוסמ הרוש ןמוי <בוקב םושרל

 -המ האצותכ) תורחא הריצע תודוקנ םוסחל

 רבחל וא ,(תיחכונה הריצעה רחאל סוטטס

 רוביח לש ,וז הנוכת .םלשומ וניאש דוקב תווצק

 .תניינעמ טלחהב איה תואיגש יופינ ידכ ךות

 -אמ 60 00%גא-ב הריצעה תודוקנ

 ידכ ךות דוק תביתכ עצבל םג תורשפ

 -וקפ דוקב בלשל סג ןתינ .תואיגש יופינ

 תודוקנ ,תומסוח וא ,תורשפאמה תוד

 הריצע תודוקנ םג ןנשי .תורחא הריצע

 ידבעמב קר תוירשפא רשא ,הרמוחב

 הריצע הנשי ,אמגודל .הלעמו 6

 הנתשמ ןורכיזב םייוסמ םוחת רשאכ

 .ןורכיזב רסוח שי וא

 תכמות 70850 5800058 תנכות

 0008- דועב הרמוחב הריצע תודוקנב

 880 עכפ--ב .תכמות הניא ץפוא

 אשונה לש הבחרה ףא שי 00%

 ןתינ הרמוחב הריצעה תודוקנבו הזה

 .ןורכיזב רוזא לכב טלפ/טלק ינקתה ליעפהל

 -קל ןורכיזב םירוזא סוסחל וא רשפאל םג ןתינ

 .הרמוחב הריצע תדוקנ ירחא ,הביתכ וא האיר

 רוחאל תינכותה עוציב

 -תה יכסמ רפסמ שי דשאפס כתמט0058-ל

 יופינ םג רשפאתמ ךכו םינותנל םידחוימ תוננוב

 םירשפאמ החגשה תונולח .םינותנל תואיגש

 דחא שקמ תשקהבו םסינותנ לש גוס לכב הייפצ

 וא ,םינותנ לש םייוסמ גוס לע רעתסהל ןתינ

 םיכלוהה םינותנ ומכ ,םהלש םייוסמ םוקימ

 םע) ךתינכותב סיטקייבואה תייכרריה .הספדהל

 םג ןתינו הייפצל תנתינ (86++ םע וא דפש

 -קה רבדה .טקייבוא לש גוס לכמ אמגוד שקבל

 -יה ,איה 60 28/1מ-ב וז הנוכתל רתויב בור

 םינותנ ינבמו םיטקייבוא רוגסלו חותפל תלוכ

 1993 יאמ לאושי 0

 תואיגשה יופינ תטמא

 .דוסי יווקבו םישרת תרוצב םיבכרומ

 תינדי הביקעב בר ןמז תובזיב םעפ יא םא

 עוציבל עיגהל ידכ קר ,תינכות עוציב ירחא

 לש רוחאל עוציבה תייצפוא ,םייוסמ סוקמ

 םמהת יאדוול בורק דסאפס תפמטססמף

 ,עוציבה תירוטסיה ןולחב טירפת ידי לע .ךתוא

 ךכ ,₪₪78468) רוחאל עוציב רשפאל ןתינ

 ,דוקה עוציב ירחא הרוחא בוקעל לוכי התאש

 ןנשי .ילבמסאה תמרב וא רוקמה דוק תמרב

 עצבל לוכי התא ,לשמל ומכ ,תומייוסמ תולבגה

 ,הליגרה ךרדב עצבתה דוקהש ירחא קר רוחאל

 -ייוסמ תודוקפ רוחאל עצבל לוכי ךניא .המידק

 ,ןיידע .טלפ/טלק ינקתה תודוקפ ,לשמל ,תומ

 עוציב לש תאז תורשפא ,ולא תולבגה תורמל

 .םייח ליצהל הלוכי רוחאל

 ךשאפס -ש םשורה תא תלביק רבכ םא

 אל ,60 5/מו/-מ רתוי השוע סת 60%

 -תל תיוותה הגוצתה לש יופימל ץוחמ .תיעט

 המ לכ השוע 7850 8800655 ,תיפרג הגוצ

 -וימ םינייפאמ .רתוי ףאו השוע 60 5/1 -ש

 סה 70880 כ5מ800088-ב שיש םירחא םידח

 -יח ,הסנכוהש הרוש לכ לש תוירוטסיה תומישר
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 סיריזג .חולו תוינכות לש יטמוטוא רוב

 -ותכ ,םינמיס תרבעהל שמשמה (01128048ע)

 -וש תוינכותו םיכסמ ןיב םינותנו תורוש ,תוב

 .תונ

 לנש ןיב רוחבל תמאב לוכי ךניא ,תאז לכ תורמל

 ליבגמ ךלש ךרועה גוסש ןוויכמ ,תואיגשה יפנמ

 ךניה רשאכ לוקיש טלחהב והז םלוא .ךתוא

 -וב לש ךרועל טפוסורקימ לש ךרוע ןיב טבלתמ

 .דנלר

 -הב 60 שמש ןהו דעא8ס כפ800088 ןה

 ,םושייה תמרב תואיגש יופינל תומיאתמ טלח

 -תו ןכתיי 60 08/1מוש-ב שמתשת רשאכ סלוא

 ילכמ תומייוסמ תומלשהל קקזנ ךמצע תא אצמ

 -ותל תויורשפאה תחא .םירחא תואיגש יופינ

 לש ,6808א6 תנכות איה וזכ " תפס

 םימיב קושל תאצל הרומאש 5

 .הלא

 םושייה תמרב םילכ

 או 156075 ןסז 5
.0 560 

 -ינ תויורשפא תבלשמ וז הנכות לש 1 תש

 תבר תלוכי סע ,יתימא ןמזב תונולח תואיגש יופ

 "תוומה רחאל תואיגש" חותינ לש המצוע

 -חב ₪05ד-אוסד מאו א 1515 תג 01 חיצ)

 -ימת תקפסמ רצומה לש תחא הסריג .תחא הליב

 3.0 תואסריג 6 ++) דנלרוב לש תופשה הנבמב הכ

 -לגו ,( 1.5 הסריג \\ותטסא5-ל לקספ-וברוט , 3.1-ו

 לש תופשה הנבמב תכמות רצומה לש תרחא הסר

 -ילש הסריג .7.0 תואסריג 6++-ו 6 ) טפוסורקימ

 ימאות לש בחר ןווגמו א186 6.0-ב תכמות תיש

 -ות סג העיצמ קטנמיס .60 0%זמוע 3.0 ךרועה

 .05/2-לו כ05-ל אוז 7150075 תנכ

 העירפמו תברעתמ הניא או011156075 תנכות

 ךואפ ומכ אלש | ,תורחא | תונכותל

 דנלרוב לש 020800058 08 זאפס5

 ,טפוסורקימ לש 6005/ז1מוש 08 ואזא0/5-ו

 .תכרעמה לע תוטלתשמ ןהש תאזכ הרוצב תוצרה

 -תנ קטנמיס לש תואיגשה יופינ תנכות

 -וקמ עדימ לש םיהדמ יפרג ךסמב תכמ

 אופס (אוסאוסא םאמס0- תינכות .רש

 תא תומוש דסא גאס עטא

 .התסירק ינפל תינכות לש סוטטסה

 -ועה הסירק חותינ תלוכי שי וז הנכותב

 תורחאה תונכותה יתש לע הברהב הל

 .ורכזוהש

 ידי לע , /וח008 לש
 וח00%5 רובע , ו

 אוטו 156078 תואיגשה יופיג תנכות

 הלוכי איה .םימושיי תקידבל תדעוימ

 -ולח תוינכותב תואיגש אוצמלו קודבל

 תוינכות אל סלוא ,תויביס 16 לש תונ

 תוינכות וא ןיערג ינקתה תוינכות ,תויביס 32 לש

 -פא תמייק וז הנכותב .םינקתהל תוילאוטריו

 -מה םיבר םיכמסמ לע הדובע (א(פ) | תורש

 .עדימו דוק לש םינוש תונולח 16 תוארל תרשפא

 תרשרש לש תונולחה םיחותפ ינושארה בצמב

 לודומ , עדימה ,תויצקנופל תואירקהו תויצקנופה

 ראש .רוקמה דוקו תיחכונה הרודצורפה ,הדובעה

 לע תידיימ החיתפל םינתינ םיירשפאה תונולחה

 תוימלצ ןנשי וז הנכותב .ייסימח םישקמיי ידי

 לכלו תוצופנ תואיגש יופינ תויצקנופ 16 רובע

 -רה ,ומצע לשמ תויצקנופ טירפת שי חתפנ ןולח

 .וב גצומל יטנוול

 -חב האולמב תשמתשמה תואיגש יופינ תנכות

 ןמזב הרבעהו הפלחהמ ,ללכ ךרדב ,תענמנ תונול

 ,יוות הדובע ןפואו יפרג הדובע ןפוא ןיב הדובעה
 יופינ תונכות ללכ ךרדב ןייפאמ ןורחאה רשאכ
 אושו דז- תנכותב 601 תייצפוא ."תודבכ" תואיגש



 | !יכונית דסומ להנמ / "

 | - !שכרהו בושחמה לע הנוממה = ₪ ז = 4 בש ה |

 | - ב ומ תל 5 0
 | וב \

 1דמ שקשתה כמה םז.ם (יושדיח

 | רודל רובעל ךל רשפאיש ,בשחמ םוה הנק

 !דבלב 6.21/ ה תפלחה י"ע אבה

 !בר ףסכ ךוסחת ךכ

 !ךוניתב בושחמב הליבומה הרבחהמ הנק

 םיליבומ "רוטסרטויפמוק" לש ₪1,716 יבשחמ

 | םידליה ינגמ ץראה לכב ךו'תה תודסומב

 .תולודגה תואטיסרבינואהו תוללכמה דעו
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 ₪1 מ יבשחמ ףלא העבשו האממ הלעמל

 .תונורחאה םינשה 10-ב ץראב ורכמנ

 !ךלש בושחמה יכרצל ללוכ ןוותפ לבק
 יכרצל "תורופת" תרושקתו הרמוח ,הנכות
 תדדוב הדמעמ ךלש יכוניתה דסומה

 .םיבשחמ תואמ לש תותשרל דעו

 !םניח ץועיי

 בושחמב החמתמה ,ונלש ךוניחה ישנא תווצ

 03-5798350 לצלצ ,ךתושרל דמוע ,ךועזתה תכרעמ

 .לופ-ןא'ז םע וא 'קיא םע ץעייתהל שקבו

 הדבעמו ןימא ינכט תוויש

 | | !ןתושול תללכושמ

 | טקפסורפה תא ןמזהו לצלצ 4

 | 03-5798350 !ונלש שדחה 7%
 צטושסוו תם,שט

 | :(הינח שיו ג"ר ןוינקל בורק) ,הגוצת םלואו ישאר דרשמ

 51203 קרב-ינב 13 ןושיקה 'חר

 03-5798360 .סקפ ,03-5798350 .לט
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 -עה ךסמ תא ץווכל תרשפאמ 6075

 וילא סינכהלו יוות הדובע ןפואב הדוב

 יופינב תוצופנ תויצקנופל םינצחל םג

 -ותב תמייקה תרחא תפסות .תואיגש

 ןמזב הארמה יילגרמיי ןולח איה וז הנכ

 -חה ןיב תורבועה תועדוהה תא יתימא

 ,וא| א!86)הדובעה ןמזב תונול

 -לגב "ןולח לש ומוייי רמאמב ורבסוהש

 -שי 6 א/4021א8 לש םדוקה ןויל

 .( לאר

 המכ םג סנשי וז תואיגש יופינ תנכותל

 -מי תורחא תוינכות רשאכ .תונורסח

 ךלש תינכותה ,ו/ותסשמ-ב ץורל וכיש

 -מב םירוקה םיעורא ץימחהל הלולע

 ןינכ תעדוה ,אמגודל .תכרע

 תעב תרצונה (פצא\א6 גד תא \אסש)

 הנכותב לודגה גונעתה ,לכה ךסב . הריצע תדוקנ

 .תונולחב האלמה הדובעה וניה וז

 תוומה רחאל חותינ

 וא םושיי תאיגש בקע תסרוק תינכות רשאכ

 תנכותב אופס תייצפוא ,תרחא הגירח בקע

 בוק תרצויו הלועפל תסנכנ אוז 0

 -יר ליכמ רשא (ק051-אוסתדמאו כזנאוק) ץאוכ

 .הסירקה ינפל תינכותה סוטטס לש אלמ סוש

 -קה ינפל תונולח יכסמ םג ליכהל לוכי הז ץבוק

 -קה ינפל \אותטסשמ תנכות ןיערג בצמ ,הסיר

 -מה לש יללכ בצמו ורבעוהש תועדוהה ,הסיר

 ,הסירקה רחאל ,הלעומ הז בוק .תכרע

 -על ןתינ זאו אחנ/1156098 לש תוסירקה-חתנל

 לבקלו דוקה עוציב רחא דעצ רחא דעצ בוק

 .םישחרתמה םייטירק םיעורא יבגל תורהזא

 הדוקפה תא תוריהמב רתאל ןתינ וזכ הרוצב

 רשא יופצ אלה עוראל האיבה רשא ,תקייודמה

 תונוכנה תויצקנופה סאה קודבל ,הליפנל סרג

 רבעוהו אבוה יוצרה עדימה םאה ,וארקנ ןכא

 .האלה ןכו

 ףוריצל | הביגמ | םג | אש | תייצפוא

 -ועפ תא תמייסמ ,<417>+<611>+<5/580

 \בוק תרצויו תיחכונה תצרומה תינכותה תל

 תורשפא .וזה תינכותה תליפנ רובע םוזי ?אוס

 תצרהש תינכות רשאכ דחוימב תישומיש תאז

 -יב זא .תתנכיתש םינצחלל הביגמ הניאו העקתנ

 .היעבה תא חתנלו התוא ייליפהייל ךתלוכ

 תודחוימ תוירפס דגאל ןתינ 6++-ו 6 תונכותב

 -ימא הדובע ןמזב רוציל זאו ,א!₪פ תייצפוא לש

 ליפהל ילבמ ,הזכ הליפנ בוק תינכותה לש ית

 לש ותעד לוקיש יפל תאזו ,הצרש תינכותה תא

 תייצפוא תא העיצמ קטנמיס תרבח .תנכתמה

 ףיפהל ,םיחתפמ רובע ,דחוימ ןוישר םע אומס-ה

 הרטמב םהלש הנכותה לש יוסינ ירתאב התוא

 ,וערא סא ,ועראש תוליפנה תוביס תא קודבל

 .רתאב

 1943 יאמ לארשי 0

 וותק 1.106 6סטח+ 4
 1001040 !גקפ04 1!םמת 1! 3

 תואיגשה יופינ תונמא

 וכ א 1100 דג וו( ישע4 164356.

 ןאזקסלז 1.1 4
 5 84/8 רך ה 464 גת

 005 0א+60860 גת

 1ו/(טתוק4 218 | 5 11/0 ] 10514

 | ה 10
 1ח(סתנק% 19 2 5 ונ
 1006 1/0 1900 :תססמ ק 11

 1ה(5תתטק\ 18 ₪070:0005 |( (טמ 5
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 104 [ג+ 213

 ץועפ אח ווק וקזא

 44ג 71163760 0:\ אז ואז 6

 תונמאכ םינותנ הנבמ

 תרוצ אוה אוט50098!1/11 תנכות לש ביטה ןמיס

 ךילעש לכ .םינותנה הנבמ לש תיפרגה הגצהה

 -נה ןולחב יוצר סינותנ הנבמ ןמסל אוה תושעל

 תא לבקל ידכ <6>+<0181.>לע ץוחללו םינות

 תגצה תרוצ .סינותנה לש תיפרגה הגצהה תרוצ

 -קב ,תואיגש רתאל תרשפאמ וז הלועמ סינותנ

 .םינותנב ןויעמ תיסחי ,תול

 לע ללכ ךרדב תססובמ 6++-ב הבותכה תינכות

 .תבכרומו הרישע היככריה סע הדובע תרגסמ

 וא ,םייוסמ ןותנ ןכיה עובקל השק יד םיתיעל

 , אושו צ80078-ב .רדגוה וא עבקנ ,הנתשמ

 -הל םירחא תונולחבו היכרריהה תא גיצהל ןתינ

 -ומה םינתשמב וא תמייוסמ הרודצורפב דקמת

 תא ךל תנתונ או01/150075 תנכות .הב םירדג

 -מה םינותנה רחא בוקעלו תופצל שפוחה

 -פא .םיבלשב דוקה עוציב ידכ ךות ,םינכדעת

 לש תוטושפ תוינכות רובע תישומיש וז תורש

 תוכבוסמ תוינכותל תיחרכהו ,םינותנ ןוכדיע

 סתוא תונכדעמו םינותנ יגוס רפסמ תונייממה

 .ליבקמב

 תכרעמה תמרב םילכ

 ו
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 ןופלט םא .ונייחמ ימוימוי קלח ןניה תוערפה

 -צמ ררועמה ןועשה םא ,ול הנוע התא - לצלצמ

 ךדלי םאו (תינמז תוחפל) ררועתמ התא - ףצפ

 .ול הרק המ תוארל ףר התא - חרוצ

 -הל הבוגתב סרוק ךלש בשחמה ,ןפוא ותואב

 בקע וא ,הנכותה ןוויכמ תויופצ יתלב תוערפ

 ךלש ק6-ה רשאכ .הרמוחה ןוויכמ םיתותיא

 ,הניטור תצרה ידי לע ביגמ אוה ,הקיספ לבקמ

 -פה גוסל םאתהב המיאתמ הלועפ תעצבמ רשא

 יתוריש תוניטור תוארקנ ולא תוניטור .הקיס

 1 1מ+6זייטק6 - 10)ו 88 : 03080 |

 ןוססא 000002 ?55 1009 סת 507% מטס 10
0 
 ץוו6+

 ווב ת6ססת6 10610: 15 05106 תסתסטהמ!6? 5

 אדפפתונקד 558/ןסמ ₪00-) הקיספ

 תוקיספ ילפטמ וא אמ

 לכ ומכו (זאזמפתטקד 11 אס[ םחפ)

 -וקז ולא תוינכות םג ,תורחא תוינכותה

 .תואיגש יופינל תוק

 הקיספ יתוריש תוינכותב תואיגש יופינ

 -ות .רתויב לכסתלו בר ןמז ךורצל לוכי

 -וכי 16א8א546% לש אדא6קד תנכ

 -יזב תבשוי וז הנכות .רוזעל טלחהב הל

 .36 א-כ תספותו 758-כ ישארה ןורכ
 תוקיספב תואיגש יופינב תנייטצמ איה
 רשאכ ,םירטמרפ תומיאת יא תאיצמבו

 וז הנכותל .תוארקנ תוניטור וא תוקיספ

 ( קסק טק אומאט5 ) ייסיצפוקיי םיטירפת שי

 ייסח שקמיי לע \חול ךניה רשאכ םיעיפומ רשא

 -הש תונוש תוקיספב ןנובתהל לוכי ךניה זאו

 תא גיצהל ,ןורכיזה תפמ תא גיצהל ,ושקבת

 תולעהל ,הקיספה תייצקנופ לש םינותנה סיסב

 .דועו [אדא6ַ] לש תואיגשה הפנמ תינכות תא

 -וח תפרוצמ סלוא ,וז תינכותב הרזע יכסמ ןיא

 יאדוול בורק רשא םישמתשמל רבסה תרב

 -יקע עצבל תורשפא ןיא .ךיתולאש לכ לע הנעת

 איצוהל הרבחה תנווכב סלוא דיחי דעצ וא הב

 .תאזכ הסריג בורקב

 תוקיספ תריצע

 -מו דקמתמ ךניה הקיספ וזיאב תרחבש ירחא

 -ופל הריצעה תא ליבגהל לוכי ךניה ,ןנובת

 תויצקנופ-יתתל וא הקיספב תומיוסמ תויצקנ

 הלוכי 1אדא6ַז ,אמגודל .הנודנה הקיספה לש

 תקיספ ) 218 הקיספל תואירקה לכ תא רוצעל

 -קה לכל הריצעה תא סצמצל ןכמ רחאל ,( 5

 -קה לכל וא 441 היצקנופל 214 הקיספל תואיר

 44 [! | היצקנופל 2184  הקיספל תואיר

 .088 היצקנופ-תתל

 הרמוחה ךרעמב והשלכ עורא וא תינכות רשאכ

 -וכי אדא6קד תינכות ,הרחבנש הקיספל ארוק

 תריחב יפל םינוש םינפוא השולשב ביגהל הל

 ןפואב .תדוכלמ וא חיגשמ ,ןמוי - שמתשמה

 -לר תרוש הפיסומ 1אדא6קד תנכות ,(1.00) ןמוי

 הרוש לכ .4561[ טסקט בוק אוהש ןמויב סוש

 וא (תמצמוצמ) הרצק הרוצב סשריהל הלוכי ווכ

 ,תמצמוצמה ,הרצקה הרוצב .(תטרופמ) הבחר

 ןהש יפכ תואירקה תא תמשור טושפ זאק

 -ומ ןאדא6קַז ,תטרופמה ,הבחרה הרוצב .ורק

 םאו ןורכיזב םירגואה סוטטסו ןכות תא הפיס

 .סירגואה רוזאב ןורכיזה בצמ תא םג ,םיצור

 זאזא6קז תינכות ,(אוסאודס8) חיגשמ ןפואב

 תרוצב תונורחאה תואירקה תעברא תא הגיצמ

 הלועפ ןפואב .ךסמה תיתחתב הדובע סיטרכ
 תא הליעפמ זאדמ6ק1 תינכות ,(18) תדוכלמ
 .הנודנה הקיספה תארקנ רשאכ תואיגשה הפנמ
 ,תוצופנה תויצקנופה תא ליכמ ,תואיגשה הפנמ



 005 6 לע המלשה תורבפסה לכ

 --] טוקו

 - [51 םיישיאה םיבשחמל
 םהימאותו מאו 6 אד/הז 52

 = םנשח) סצקופ(.₪ תאצוה לש ₪6-ה ירפס תמישר

 (ח"ש 39) םדומ תועצמאב תרושקתל ךירדמה ₪ .(ח"ש 59) 0005 6 לש תודוקפה רפס ₪
 (ח"ש 89) 685 [/ -ל םלשה ךירדמה ₪ (ח"ש 49) //וחשסש;5 3.1/3.0 לש תודוקפה רפס ₪

 (ח"ש 69) ןיזגמ 0/1993 ישיאה בשחמל תוינק ךירדמ ₪ (ח"ש 35 05 5 לש תודוקפה רפס ₪
 (ח"ש 33) יפקיה דויצו ישיא בשחמ תיינקל רצקה ךירדמה ₪ (ח"ש 25) /ס0ז+0ה 60 חוו חו 6ז לש תודוקפה רפס ₪

 (ח"ש 39) 08516 לש תודוקפה רפס ₪
 (ח"ש 53) 1 "סמ תוישפוח תונכותל םיבשחמ-סוקופ ךירדמ ₪

 (ח"ש 33) סוריו-יטנאל 2 'סמ םיבשחמ-סוקופ ךירדמ ₪ (ח"ש 29) 205 5 םע ץורו לחתה ₪
 (ח"ש 49) תוישפוח תונכות 70 תרחבנ ₪ (ח"ש 55) 07 שד םילילמתה דבעמ םע ץורו לחתה ₪

 (ח"ש 45) םימדקתמ םישומיש 005 6₪ (ח"ש 59) 1שסז006ז166+ םע ץורו לחתה ₪

 ישיאה בשחמל ןוטרונ ךירדמ ₪ (ח"ש 69) חישקה קסידה לוהינל םלשה ךירדמה ₪

 (13:00-09:00) 03-773898 .לט (ח"ש 55) רימאותו 181 ₪6 ישיאה בשחמל ךירדמה ₪

 52108 ,ג"ר 865 ד"ת :ראודב תונמזהל

 ...ןופובדומ | םינשחמס וקפה
("8 
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 -פא האוושה ,םירגואה סוטטס ,ןורכיזה ןכות

 אורקל תורשפא ןכו ,ןורכיזב םירוזא ןיב תירש

 -הל סג ןתינ .הילע םידבועש וזמ תרחא הקיספל

 תרשפאמה תפסונ תינכות ץירהלו ןורכיזל תולע

 האירקה וא הקיספה בקע הרק המ קודבל ךל

 .תארוקה תינכותל הרזחה ינפל

 תוקיספל םינותנ סיסב

 הלעמל םע םינותנ סיסב הליכמ אדא

 -קב ,8105-ב תוצופנה הקיספ תויצקנופ 1000-מ

 תשרבו אשד05[8-ב ,כ05-ב ,8דאזמשמ יצב

 תא ליכמ םינותנה סיסב .לבונ לש תרושקתה

 -יתו היצקנופה יתת ,היצקנופה ,הקיספה רפסמ

 הכירצ 1אד6ק7 םא העידומ סג תינכותה .רוא

 -ורו וז הקיספל האירקב ןורכיזהמ סירבד תונפל

 -קב תויהל ךירצ רשא םירגואה בצמ תא תמש

 .הקיספה סויסב וא האיר

 -והש ןמויה תומישר תא תשרפמ סג אד

 סיסבב תועיפומה תוקיספ ההזמו םדוק ורכז

 סיסב תא תולעהל םג לוכי ךניה .הלש םינותנה

 יטירפת םע ותוא קורסלו ןורכיזל סינותנה

 סעפ לכב רכזיהלו תוסנל םוקמב - זאדא677-ה

 .השוע איה המו ךינפלש הקיספה תרמוא המ

 -הב 50א לש תפסות שרוד הזה םינותנה סיסב

 .ליגרה ישארה ןורכיזב וא ןורכיזה תבחר

 םקוממה הריצע תדוקנ גתמ שי אז 0קז-ל

 תויחהל ךל רשפאמהו (61.07) תובחרהה ץירחב

 לש הסירק רחאל סג ,1א180ק7-ה תינכות תא

 -ותב הכורכ וז היצפוא .הילע תדבעש תינכותה

 אלש הקיספ רציימ השעמל קספמה .ריחמ תפס

 אסאא/ג5א5[48% ) | ךוסימל | תנתינ

 ןורכיצה תא רוקחל לוכי ךניה ךכו (זאד תת טקד

 -מה תא לחתאמ התאש ינפל הליפנל סרגש המו

 וזה היצפואה .הרידס הדובעל רוזחל ידכב בשח

 הרוצב סרק בשחמה רשאכ דחוימב תישומיש

 םע הדובעב חיכש יד) תדלקמל הבוגת ןיאש וזכ

 .(תוקיספ

 תולבגמ רפסמ

 -יה יא וניה זאזא0ק1-ב יזכרמה םגפה

 ןמזב הקיספה עוציב רחא בוקעל תלוכ

 -הל לוכי ךניא .דעצ רחא דעצו יתימא

 וא הרוש - הרוש תעצובמ דציכ ןנובת

 .הקיספה תניטורב הדוקפ - הדוקפ

 רשאכ ןנובתהלו רוצעל קר לוכי ךניה

 וא | ,התצרה ינפל ,תילעומ הקיספה

 ,תאזמ הרתי .התלועפ רמג רחאל

 -יספ לש הריצע קר תרשפאמ זאק

 ,אמגודל ,לוכי ךניאו םעפ לכ תחא הק

 408 היצקנופ ,211 הקיספב תופצל

 דחי ( 205-ב ץבוקל הביתכ תיצקנופ)

 קסידל הביתכ) 1311 הקיספב היפצ םע

 ב ב-6 2900700000
 19931 יאמ לארשי 0

 .תואיגשה יופינ תונמא

 1.1 הסריג 1אדאסקד יכ םג ןייצל שי .(8105-ב

 םיכסמה תגצה םשל /64 ךסמ סיטרכ תשרוד

 אד א6קד לש סוטטסה תורושו

 -ינל ישומיש ילכ הניה זאדא6קד ,יחכונה בצמב

 םג ףסוות רשאכ .הקיספ תוניטורב תואיגש יופ

 ,דעצ רחא דעצב הדובעלו הביקעל תורשפאה

 -עה ילכב יטרדנטסל יאדוול בורק ךפהי הו ילכ

 .םיתנכתמ לש הדוב

0 
 ךרו6 650006 (-סמוקהתץ

 וניה קמא156079/5% תנקתהב ןושארה דעצה

 לע הבשחמה סצע .ךלש יזכרמה דבעמה תרסה

 -מה םיתנכתמ לצא וליפא םודאב תבהבהמ ךכ

 -נל ךנוצרב םא ,םלוא .הרמוחב בטיה סיאצמת

 םתסה ןמ ,ןמזל תושיגר תוינכותב תואיגש תופ

 .ןוכיסה תא חקת

 הסריג | ,קםא15605/8א| לש הרמוחה יביכר

 חולו יזכרמה דבעמל תדחוימ תבשות סה 1

 הריצע קספמ וב שיש ,הביקע תורטמל שמשמה

 ךוסימל תנתינ יתלב הקיספ רצייל ךל רשפאמה

 -לו (אאז - אסאא!/ה5א גם1 מ ןאדמתתטקד)

 סא וליפא ,ןמז לכב 2881560078 תא תולעה

 -ואמ אל תוקיספה לכו העוקת ךלש תינכותה

 יזכרמה דבעמל תדחוימה תבשותה .תורשפ

 סאה חול ךותל תורישי תרבחתמו 0 הנוכמ

 ףלשנש , יפכרמה דבעמה םוקמב ךלש 26-ה לש

 םיעקות אצוהש יזכרמה דבעמה תא .הצוחה

 רבכ אוה זאו ת02-ב ךכל דעוימה עקשל הרזח

 הרמוח ייוניש .לבכ ךרד הביקעה חולל רבוחמ

 חיגשהל 288150078-ה תנכותל םירשפאמ ולא

 תא בתנלו יזכרמה דבעמה תולועפ לע תורישי

 רזחשל ןתינ םש .הביקעה חולל םיעוראה ןמוי

 .םתוא ןוחבלו סיעוראהו םיכילהתה תא

 וז הנכותב שיש תפסונ הבושח הרמוח תייצקנופ

 דבעמהמ ,תואיגשה יופינ יבושיח תרבעה הניה

 ןייפאמ .ףסונש הביקעה חולל 0-ה לש יזכרמה

 /= |סשש ]11% 0[ !6עכ0ז8(סז6 (5|9
 /* םקקסז 119ו+ ./ וו

/- 116 3% -/ 

 116 ([8ג1 = םָקְתשז) (
* (5.8/9.8) < 0615185 

 18 :%781\ 80.08% (7ךס6) ==--------------

 תוינכותב תואיגש תופנל ךל רשפאמה אוה הז

 הרוצב ללכ ךרדב תושמתשמה ,ןמזל תושיגרה

 -ות לשמל ומכ ,תורודשתבו תוקיספב תיביסמ

 אל יזכרמה דבעמהש ןוויכמ .תרושקת תוינכ

 -ואש תינכותה ,תואיגשה יופינל ונמומ שידקמ

 -מה תמצוע לכב שמתשהל הלוכי םינחוב הת

 תוינכותמ שרדנכ התוריהמ תא תוארהלו בשח

 -צו סינמזב היולתה תינכות םא .הזה גוסהמ

 תרושקת תינכות ומכ ,תוריהמ חיכוהל הכיר

 -ותב תואיגש הפנמ םע תנחבנ התיה ,אמגודל

 התוריהמ תא תעדל היה ןתינ אל ,דבלב הנכ
 -ומ התייהש ןוויכמ ,היעוציב תאו תיתימאה

 -הל יזכרמה דבעמה לש ךרוצה בקע דואמ תטא

 -שה יופינ תנכותל ולש ןועשה ירוזחממ שידק

 .תואיג

 מאמה תא הווש

 -עב הריצע תודוקנב תכמות 258150078 תנכות

 -אב ןתינ .80386/486 ידבעמ לש סירגואה תרז

 תונכותל הרמוחב הריצע תודוקנ תתל התועצמ

 -ליוסמ תובותכמ םינותנ רומשל ןכו יתימא ןמז

 -נל .תונולח הנכותב .םימייוסמ םירוזאמו תומ

 סירגואל ,םינוש הדידמ ינועשל ,דוקל ,סינות

 -ינ תוליעי תא ריבגמ ,םירגואה ןולח .תינסחמלו

 םירגואה תטלבהו ןומיס ידי לע תואיגשה יופ

 .תיחכונה הארוהה וא הלועפה ידי לע ונוש רשא

 -ותב תחקלש ביתנה תא גיצמ ףסונ הביקע ןולח

 -וקפ תעציבו הריצע תודוקנ תעבק רשאכ ךתינכ

 תינסחמה ןולחו הז ןולח .ןהינימל הביקע תוד

 אצמנ התאש ןכיהל תעגה ךיא ,רוכזל ךל םירזוע

 -חל אל וא רוזחל ךל םירשפאמו ,םייוסמ עגרב

 תונולח רידגהל םג ןתינ .דיתעב הז בצמל רוז

 -גה יפל ,ןורכיזהמ סירוזא עובק ןפואב וגיציש

 .תנכתמה תרד

 ןורכיזב .תבשויה 25₪150078-ה תנכות תא

 תבחרה ךותל התומלשב תולעהל ןתינ 175%-כ

 תכמות ךלש ןורכיזה לוהינ תנכות סא ןורכיזה

 סטהו ד 5/5608 אוםאוסחצ) קא15-ב

 הסריג | ,386א/גא לשמל ,(8 06 דזסא

 -יג וא ,₪1טפא!/גא לש רתוי תמדקתמ וא 1

 אפז- לש רתוי תמדקתמ וא 2.2 הסר

 תבחרהל הלוע הנכותה רשאכ .אססא]

 זאו הילע הביתכמ תנגומ איה ןורכיזה

 ,בתוכ תנכתמהש תוינכותהש ששח ןיא

 .הילע הביתכ ידי לע הב ועגפי

 ה|ן-תיתשאב [1:דושן] [2:96וק [3:7:שע [41:26064| 8:5[ ָשב3[%0 10[ ו00ז684
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 1040.5צ5 ארקנה \בוק שי וז הנכותב

 60א- סע דחי 88156075 תא הלעמה

 תטלוש הנכותה השעמל זאו 58

 -ותב תואיגש תופנל ןתינו תכרעמה לע

 סג שי הנכותב .הרמוח ינקתה תוינכ

 בוק רצוימ הב ,18 תארקנה תורשפא

 -ותב םינתשמה לכ תא ליכמה םיוות

 -פא .ןורכיזב םימקוממ סה ןכיהו תינכ



 םיבשחמ ןוויכ תיבמ תירבע
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 תח% הזיכתכ תואיהרא ת/ןכ!ת (כר
 1!!! םניח סונוב

 6-אסו
 םיטנופ 250 םע
 םיבשחוממ םירויא 12,000

607 60 6] 
 רח ,ם4/%א תיפרו

 כה 0%אכ האיל קיִסהְ [תי) ,םימרו /1'37 האיפרא תכרלא
 תירכא/ תי1גןשכ ,םיש/פ 6 כזה /[,א * תויפרג תומא[

 .םיאיהרא 0/0094 * ייראיא תו /7 ו * .לכה השוע ורד לרוק
 00 9//א 006 * ת/ןואת/ .םיִפִרְג כ/40 * השדח הסרגב וישכע
 האיקרא .4א0/ ת/ן/את .תיירָפס * -2/8/ ת/ר/ק) 9 ,ת/ר/אל יִפְרָנ * .רכה ילבל דע תרפושמו
 הק/ ה0/00 שיפר תיינכ * ול קוקז התאש המ לכ
 .תחא הנכת תליבחב אצמנ
 תונקל ךרוצ ןיא וישכע
 הנכות תוליבח רפסמ
 רוציל תנמ לע תונוש
 תויצטנזרפ ,םיפרג ,הקיפרג
 יכ תאזו הנומת דוביעו
 ךליבשב לכה השוע ורד לרוק
 םרטש המצוע תבר הליבחב
 .יס.יפה םוחתל םויכ הרצונ
 ןוויכ לש תירבעה םע תאז לכ
 תא החתיפ רשא םיבשחמ
 תחתפמו תירבעל תונולחה תסרג
 םילילמתה דבעמ תא םויכ
 .תונולח תביבסל 'ישגד" שדחה

 //6094 91% תואיאת *
 --?/8/ 9/8/ ,ר//

 ו

 קדם וז
 כסת/אא ת/ן/את ר/כי%

 כה ה)!אתכ תו 6[ [תי)
 הא3/א יכר קות כ *
 עין 0א .םיכר 7079 *
 21 ר/00/ אכ3כ 0/0/00 תכראא *
 ה/אתכ 1/8/01 1079 י(כה *
 תוכ/תכ הסויי ר46ה ,ה)/את ק/רס *

60 50 
 רמ% )א תויון
 כסתאהא רקה) תויסוקיס ,םיסקס
 תורחה ת/יןכ/תהא תג[ םינכק וכי *
 הר0א כ ת/ןכ/א ת/3אי)6 רחכא *
 .םיזקר 16 זר |[ *
 391 תון/את /6 כר ר0סא *

 60 טז 05 416-ו ,00ז דא 40 ףסונב

 המצוע ,תויעוצקמ ,תושמג
 ןוויכ לש ורד לרוק הז

 ו

 :םינכוס
 ם-י 24 לואש תעבג 'חר ,מ"עב ןורלפ <

 02-3579022 ,557420 ,525181 .לט
 א"ת 5 ריזחמ 'חר ,מ"עב פוטקסד =

 057440591 .לט
 םילשורי 5 ללה 'חר ,תיבויפמוק <

 027242255 .לט
 דנלרטויפמוק *

\ 
 ומ ץיפ :השר מ
 02-2594972, 0375573986 ,04-514214 .לט מ"עב םיבשחמ ןוויכ

 2 93420 םילשורי 53063 .ד.ת
 060 8 ו | 027733938 :סקפ 027733941 :ןופלט



 תולעהל תרשפאמ אטא תארקנה תרחא תורש

 .קאא186075-ה ךותמ ןצירהלו תוינכות

 תויהל םילוכי תויצקנופה ישקמש יפ לע ףא

 -ופה ישקמל ומאתיש ,וזכ הרוצב םיתנכותמ

 הניא הפלחהה ,6028/ז5/ תנכות לש תויצקנ

 -מה ןיב ריבעמ אל 3-ה שקמ .םימגפ תרסח

 -פב שמתשהל ןיידע ךירצ אלא םינושה םיכס

 -הל לוכי ךניא ,ןכ ומכ .ייטפ" ,"טפ","ש4יי תודוק

 ₪7 שקמב שמתשהלו תמייוסמ הארוה לע עיבצ

 לש 605/15 תנכותב ומכ ,דוקב התאיצמל

 .טפוסורקימ

 םיבוט הרזע יכסמ שי קפ₪150078 תנכותל

 האיצמ סיטרכב הוולמ הנכותהו יתימא ןמזב

 תכמות הרבחה .אלמו ףיקמ ךירדמו הריהמ

 םולשת לכ אלל הלועמ האלמ תינכט הכימת

 .888-הו ןופלטה ךרד ףסונ

 וניה וז הליבחב רתויב םימישרמה סירבדה דחא

 -קע ןורכיז לש 16% תללוכה ,הביקעה תרמוח

 -הש םיעוראה לכ םינסואמ וב (780₪) תוב

 לש תוצובקב ,יזכרמה דבעמה תביבסב ושחרת

 הביקעב םישמתשמ רשאכ .עוראל תויביס 0

 תולעל ןתינ הרמוחב הריצעה תודוקנ םע דחיב

 -עה תדוקנ סוקימ ירחאו ינפל ורקש םיעורא לע

|\-0116 6370 60536 | 8%-6110 5 57-0082  1?-0600 531-0006 | 5 
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 905 [6[1 ךנ%16 | 72
 תא 15 (טלשב 1

 םטמשת 15 66
 םטהשס |2 005 1
 אתשפ 15 6כחםג 6 1

 רומה

 הז המצוע בר ילכ תועצמאב ןוחבל ןתינ .הריצ

 המ תוארל ינויחש ,תובר תוקיספב סומע דוק

 הו ילכ תועצמאב .הקיספל הקיספ ןיב הרוק

 ,תוקיספל ללכ עירפהל וא ,רוצעל ךירצ ךניא

 .תכרעמב עראש המ לכ סשור הביקעה חול ןכש

 ןפואב גצומ תויהל לוכ: הביקעה רגואב עדימה

 ורבעש םינותנה תא הארמ אוה זאו יייתרדיסיי

 ןפואב וא ,יזכרמה דבעמה לש םירוזחמה ןמזב

 ינפלש הרוצה תא םיאור זאו ,ייבכרומ יתלביי

 אוהש ,ייהביקעיי ןפואב וא ,אלמה דוקה תבכרה

 גיצמ יתרדיסה ןפואה .םימדוקה ינש לש בוליש

 שחרתהש עוראה גוס ,םינותנה ,תבותכה תא

 יזכרמה דבעמה ירוזחמ רפסמ ,יזכרמה דבעמב

 הביקעה חולב עורא לש ןורחאה םושירה זאמ

 םינורחאה םסינותנה ינש .עוראה רפסמ תאו

 רשאכ םיצוחנ ,הריפסל םיסחייתמה ,ורכזוהש

 1993 יאמ לאושי 6

 תואיגשה יופינ תונמא

 וא הדוקפ איבהל חקלש ןמזה תא חתנל סיצור

 ירוזחמ וא דבעמ ירוזחמ תניחבמ התוא עצבל

 ןורכיזל השיג ינמז קודבל םיצור רשאכ ,וא ןועש

 .טלפ/טלק יביכרל וא

 -עה וקלחב הביקעה ינותנ תא גיצמ ךניה םא

 לכ דיל זאו "*" שיקהל ןתינ ,ךסמה לש ןויל

 דבעמ ירוזחמ המכ סשריי ךסמה לע גצויש עורא

 ךרא ןמז המכ רמולכ ,םדוקה עוראה זאמ ורבע

 ףילחהל יי*י' תשקה ידי לע ןתינ .יחכונה עוראה

 אלש ,דוקב תודוקפה תא תוארהלו םיכסמה ןיב

 וא) ידמ תמדקומ הרזח וא תוציפק בקע ועצוב

 .תארוקה הניטורל (יד תמדקומ אל

 /1800008- ל 2

 5.30 הסריג ק881550078/32 תנכות שוכרל ןתינ

 5395 תרומת ,\/ותשסאפ 3.א םע הדובע םשל

 תופסות אלל ,דבלב הנכות רצומ הז .(בייהראב)

 93 לש הנושארה תיצחמה ףוס דע סלוא ,הרמוח

 -ות םע רתוי תמדקתמה הסריגה תאצל הרומא

 -וקה הסריגהמ הנוש וז הסריג .הרמוח תופס

 תא ץירהל שיש ךכב ,205-ל תדעוימה ,תמד

 -הל ליבקמבו חראמכ 2058 לע 072

 קטא[500 05 8 תא ץיר

 .\אפסו5

 \ותנסא5-ב הצר קמ1560ק0/80א101₪ תנכות

 םע רשוקמה | ,(צאפ) ילאוטריו ןקתהכ

 הז רצומ .ירוט רשק תרזעב 072

 םינקתה תוינכותב תואיגש תופנל ךל רשפאמ

 205-ב תוצרה \/ות6סש5 תוינכות , \/ות6סא5-ב

 . \/ותסש5 3.% תוינכותו ו/ותסש5 ךותמ

 תשיכר תא תכסוח וז הנכותש ךכב בשחתהב

 (166 - ו-6600 םאוט1.4108) רוטלומאה

 קפס186095/ תנכות ,רשע יפ ללכ ךרדב הלועה

 תויהל הלוכי הלש הרמוחה תופסות םע םא

 -יגש יופינל רתויב םלתשמהו רתויב בוטה ילכה

 תוסומעה וא ,ןמזל תושיגרה תוינכותב ,תוא

 דבעמ יעורא סופתל תלוכיה .תוינפו תוקיספ

 -מב םינוויכה לכמ תוליעפה תא תוארהלו יזכרמ

 ,תורשמ ליצהלו בר ןמז ךוסחל הלוכי ,תכרע

 .ןמזב ץוחל חותיפה רשאכ

018 
 אט-או6-ר

 -יג 807-108 תנכות , ק88150078 תנכות ומכ

 -מה תמרב תואיגש יופינ תנכות איה 2.5 הסר

 -הש ןמזב הרמוחה לע החיגשמ רשא ,תכרע

 ומכ אלש ,םלוא .תעצבתמ תבתכש תינכות

 -הל תלגוסמ 501-108 תנכות , 860

 -וח תובחרהל קקדזהל ילבמ הימסק תא תואר

 -הב לוז ןורתפל התוא ךפוה ןבומכ הזו - הרמ

 קפסדמ6דמפ -ב תשמתשמ וז הנכות .הבר

 הרוצב תוקחל ידכב 80386/486 ידבעמב אוסם

 שומיש אלל ,2058-ה תביבס תא תילאוטריו

 לכ תא תרתאמו תדכול הנכותה ,רמולכ .ק05-ב

 תחלושו ,תוקיספ ללוכ ,תכרעמב תויוליעפה

 ןוויכמ ,ןכ יפ לע ףא .םיירוקמה ןהידעיל ןתוא

 ,הנכותב היצלומא רמולכ 5091-165-ב רבודמש

 -לל זאו יזכרמ דבעמ ירוזחמו ןמז תלזוג הנכותה

 אלמ ןפואב תואיגש תופנל לכות אל יכ ןכת
 -ותב תושעל ןתינש ומכ ,ןמזל תושיגר תוינכותב

 .קחח150078 תנכ

 ןיבל 500105 תנכות ןיב רחא לדבה

 הניא ,רומאכ ,5077-108-ש וניה קמת180075
 ןכלו 8105-ה וא 05-ה יתורשב ללכ תשמתשמ

 םע ,ולא םיתורשב תשגנתמ וא ,תקלוח הניא

 בושח ןורתי והז .תקדוב איה התואש תינכותה
 -מה תינכותב תואיגש תופנל השקש סושמ

 תואיגש הפנמ םע ,תדלקמה תוקיספ לע תטלתש

 -וקז תואיגשה יופינ תנכות םגש םושמ ,יתרוסמ

 תנכות םע .תדלקמ תוקיספל התדובעל הק

 ,םינקתה תוינכות קודבל לוכי ךניה 50-05

 -על תורומאה תוינכותו הקיספ יתוריש תוניטור

 .8105-הו 205-ה תביבסב דוב

 הרואכל תואיצמ

 -ונה הנושארה איה 501-105 תנכותש ןוויכמ

 -יו הרוצב ךילהתה לכ יוקיח לש השיגב תטק

 ןתינ .תודחוימ תולוכיב תרדהתמ איה ,תילאוטר

 -יזל תואירקב ,תוקיספב הריצע תודוקנ בלשל

 5071-105 .טלפ/טלק יביכרל תואירקבו ןורכ

 ידי לע בתכיהלמ הלש ןורכיזה רוזיא לע הניגמ

 -פה לכ תא דוכלל םג ךתלוכיב .תורחא תוינכות

 סשו הביקע רגואב ןתוא םישל ,תורבועה תודוק

 -מב ןתצרה םע הרקי המ היצלומיסב קודבל

 -יסה תייצפוא .תיתימאה הצרהה ינפל ,תכרע

 העות תינכות רשאכ ,לשמל ,תישומיש היצלומ

 יוקינ התועמשמש ,611 רלבמסא תדוקפ תעצבמ

 תיפוס ןיא האלולל תסנכנ זאו תוקיספה לכ

 זא .התריצעל הקיספ תתל ןתינ אלש הרוצב

 -לו ייסח שקמיי םע 501-105 תא ליעפהל ןתינ

 507ז- -ב הריצעה תודוקנ תא .היעבה תא ןקת

 -יזב םגו אסאו-ה ןורכיזב םג ליעפהל ןתינ 8

 הנכותה השועש שומישל תודוה ,8/או-ה ןורכ

 .80386/486 לש תואיגשה יופינ ירגואב

 וז הנכות לש המצועה יבר םיטקפסאה דחא

 ,םינקתה תוינכותב תואיגש תופנל תלוכיה וניה

 \בוקמ | ללכ | ךרדב | תולעומ | רשא

 תדוקפ .תכרעמה לוחתיא םע ,60%10.5%5-ה

 לכו םינקתהה לכ ולעוה ןכיה ךל הארמ אוג

 לע ,ןתינ .ישארה ןורכיזב תובשויש תוינכותה

 -סה תבותכ תאיצמו אג תדוקפב שומיש ידי

 לותשלו רתאל ,יוצרה טסיהה סע דחיב טנמג

 תינכות לש דוק עוציב ךלהמב הריצע תודוקנ

 .םינקתה

 ,ןקתה תניטורב תואיגש תופנל לוכי ךניה דציכ

 תא םייסמ בשחמהש ינפל דוע ןורכיזל הלועה
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 תמרב תואיגש יופינ תונכותש דועב

 תמרב החגשהל תולבגומ םושייה

 תמרב תואיגש יופינ תונכות ,םילמסה

 תולועפ תא רקבל תולוכי תכרעמה

 ןמזב בשחמב תועצבתמה ,הרמוחה

 חתנל תולוכי ךכיפלו תינכותה תצרה

 .תואיגש לש ירמגל םינוש םסיגוט

0 
 1993 יאמ לארושי 0

 תואיגש הפנמ ךניה םא .היעב ןיא !לוחתיאה

 רתויב הבוטה ךרדה ,הנושארה סעפב תינכותב

 דוקב אַז 3 תדוקפ םישל איה תאז תושעל

 .8077-105 תא הנממ ליעפהל ידכ ,תינכותה

 הריצע תדוקנ בלשל ,רומאכ ,איה תרחא הטיש

 שקמיי תועצמאב תולעהל היהי ןתינש ךכ ,דוקב

 -הל זאו לוחתיאה ידכ ךות 501-108 תא ייסח

 וז הדוקפ 5097-]0ס5 8007 תדוקפב שמתש

 לכ םדוק הלעמ סלוא ,תכרעמ לוחתיא תעצבמ

 ךל תרשפאמ וז תרדהנ הנוכת . 501-105 תא

 םע תולעל תורומאה תוינכות קודבלו טולשל

 .5077-ס8 תועצמאב תכרעמה לוחתיא

 שימג קשממ

 תנכושה תואיגש יופינ תנכות הניה 50-68

 התא סא .בחרומה וא ליגרה ,ישארה ןורכיזב

 תדוקפ תועצמאב ,ןקתהכ 501-108 תא הלעמ

 -הל הלוכי איה ,00א16.5צ5 ףבוקב כת/10=

 םיבשויה םירחא ןורכיז ילהנמ םע דחי םייקת

 -עו ,זזואוםאו.5צ5 לשמל ומכ ,בחרומה ןורכיזב

 -עה ירגואל בחרומה ןורכיזב םוקמ רומשל ןייד

 ,ןפוא לכב .תואיגשה יופינ תינכות יכרצלו הביק

 תנכות סע דחי םייקתהל הלוכי הניא 0-5

 --- .תואיגשה יופינ תונמא

 העיגמה תדחוימ הנכות) בחרומ ןורכיז לוהינ

 .(ןורכיזה תובחרה סע ללכ ךרדב

 תואיגש יופינ תרטמל ןורכיזל תולעומ תוינכות

 סע קפוסמה סושי אוהש ,1כת.םאמ תרזעב

 שי הלעומה םאפ-ה ץבוקב םא .%8

 לש וא ,00 08/15 לש םיטמרופ םאותה עדימ

 םייותה םסינותנה זא ,דטתפ0-כמט6008

 .5071-165 ב םג ואריי רוקמה דוקו

 ךסמ הלעי ייסת שקמיי לע הציחל ידי לע

 ןתינ םיטירפתהו תונולחה לדוג .501-108-ה

 -מה ןוצר יפל םג ,תולעהל ןתינו ןונוויכו יונישל

 -ואה סוטטסו ןכות לש תונולח-יתת ,שמתש

 עדימה .תוארוההו סינותנה ,תינכותה דוק ,םירג

 ישומיש הז .יתימא ןמזב ןכדועמ סינותנה ןולחב

 תוארל ךנוצרבו ןקתה תינכות לע דבוע ךניה םא

 התא ותיאש ןורכיזב והשלכ רוזא לש בצמה תא

 ליבקמב םיכסמ ינש םע דובעל סג ןתינ .דבוע

 ומכ ,םינוש םירבד םהמ דחא לכב גיצהלו

 תרזעב ,ינשבו תינכותה תא ץירהל דחאב ,לשמל

 .תויועמשמהו תואצותה תא תוארל 0-8

 תא ץבוקל חולשל וא סיפדהל םג ,ןבומכ ,ןתינ

 .םיבצמהמ דחא לכ

 -יגש יופינ תנכות םע דובעל הלוכי 68

 אוזושףס50זד ,לשמל ומכ ,א541-או025 תוא

 6008- לש ןולחב רשאכ ,תונולחל 60 זמ

 שקמיי םע 507-105 תא תולעהל ןתינ זו

 תדוקפ .התרזעב הריצע תודוקנ רידגהלו ייסח

 תלעפומ רשאכש תנייצמ 5071-108-ב 410%

 608/זמוא לעפות ,תינכותב הריצעה תדוקנ

 םילשהל תרשפאמ וז הנוכת . 501-108 ךותמ

 -וש םיגוס ינשב תויורשפאו תונוכת ןיב דחאלו

 ילכ רבד לש ופוסב לבקלו תואיגש יפנמ לש סינ

 .רתוי קזח

 .חונו טושפ אוה תודוקפה ריבחת 501-105-ב

 -תב תנייצמ הנכותה ,הדוקפ ןתונ ךניה רשאכ

 -הו הלש ןוכנה ריבחתה תא ךסמה תיתח

 וא םיטרפ דוע לבקל ךנוצרב סא .תויורשפא

 הרזע יכסמ יתימא ןמזב ךתושרל םידמוע ,הרזע

 -מל ךירדמה .ריהמ ןוויכו הרזע סיטרכ ןכו

 תונורקע תא תוכיראבו תוידוסיב ריבסמ שמתש

 -יכו תאזה "'תילאוטריוה הנוכמהיי לש הלועפה

 .5071-108-ב יוטיב ידיל םיאב סה דצ

0 

 הסריגב ומכ םילכ סתוא םימייק וז הסריגב

 -נל ןתינ .ץץותשספ 3.א-ל תדעוימ איהו 05-ל

 -תה תוינכות ,ו/ותוסשמ ימושייב תואיגש תופ

 -יס 32 לש תונולח תוינכות ,\ותנסומ-ב םינק

 205 תבית תרגסמב 205 תוינכותו תויב

 ןורכיזה תפמב תופצל ןתינ ןכ ומכ .ץות6סש5-ב

 \אות6סא5-ב םירומש םינותנ ינבמו \/ּותשסומ לש

 םיחקול רשאכ .םיפדה תואלבטו 607 ,[סד ומכ

 תולורשפאהו | תובכרומה תא | ןובשחב

 לש תוברה תונוכתה םע דחי = ,/וח605-ב
 המישרמ בצמ תנומת תלבקתמ ,501-105/
 .05-ב הלבקתהש וזמ רתוי וליפא
 תמרב ,תואיגש יופינל םיבוט םילכ 801-105-ל

 דבוע ךניא םא .טלחהב ריבס ריחמבו תכרעמה

 -תה תושרוד רשא ,ןמזל תושיגר תוינכות לע
 ךיכרצ לכ תא קפסת 501-108 ,הרמוח תוברע

 .תכרעמה תמרב

 חותינ ילכ

0-0 

 אט /-/מ/מנמ5

 6 תוינכותש ןורכזל השיג תואיגש םיפנמ רשאכ

 תנתונ 800א058-6360א58 תנכות ,ןהב תועוגנ

 ונאש םירחאה חותינה ילכ רשאמ הנוש השיג

 וא ,רוקמ דוק תרדחה רשאמ רתוי .ןאכ םיגיצמ

 תוסחייתמה תוניטורב תויצקנופה תפלחה

 ןורכיז .ןוגראב תשמתשמ הליבחה  ,ןורכיזל

 ןכו 80386/486 לש םיפסונ סינייפאמבו םיפדב

 ,6-ב ךרועה ידי לע רצונה תואיגש יופינל עדימב

 תלוכיל קוקז ךניה סא .רלבמסאב וא 6++-ב

 דחאל ןתינ ,תבתכש דוקב תואיגש יופינל תפסונ

 , 5007-05 םע 300א05-0880א5%8 תא

 אט-א₪6. | לש םהינש ,םדוק הרקסנש

 ו

 ,ץא0ד66דמס אוסספ-ב הצר הנכותהש ןוויכמ

 סג תוצרש תורחא תונכות תמאות הניא איה

 לש טפאסאפ ומכ ,ק₪075075כ אוסספ-ב

 ןבומכ תמאות הנכותה .05/2 וא טפוסורקימ

 (קץאסדמ6דמפ אוספפ-ב דבוע וניאש ) 205 םע

 תח/מא|-386 ומכ ,ןורכיזה ילהנמ בור סעו

 תחתופמ םויכ .דועו אגא 386 ,0תא[א| 6

 דובעת רשא 50א5-680א58ד לש הסריג

 .\/גתטסשפ םע

 ןורכיזל השיג

 לכ טעמכ ההומ 805-0856858 תנכות

 אל תואצקה ללוכ ,ןורכיזל הינפב תועט לש גוס

 לע תוביתכ | ,ןורכיזב םירוזא לש | תונוכנ

 ןורכיזב רסוח ,םירוסא םירוזאו תוינסחמ

 רשאכ ןמסת םג הנכותה .סינוכנ אל םיעיבצמו

 ומכ ,דבעמב ללכהמ סיאצוי םירקמ ורצווי

 ןיב בוריע וא תינכותל ץוחמ דוקה עוציב

 םע שגעתמ 758 רשאכ אמגודל) םימושיי

 .(ספ/ס-סתזשפא

 וא ,רוקמ דוק ייוניש תשרוד הניא וז הנכות

 תוירפס םע דוקה לש שדחמ (1אא) רושיק

 ןכ הנכותה ,תאז תורמל .תודחוימו תורחא



 יס"צב \רי) י'ִרודובכט

 ןייטשרקא תיב
 היה תנידמ 'חר
 46103 הילצרה
 052--6 :'לט
 0-08 .סקפ

 103 םידו

6980816 0 
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 % יל 0 ו דחה! 6. ו 4 ו



 ,תינכותה לש שדחמ (60אוקח.ט) רודיה תשרוד

 ךילעו ורשפואש תואיגשה יופינ תויורשפא םע
 ןמזב תינכותה לש תטרופמ הפמ רצייל םג
 וז לש םיטמרופה | .רושיקה
 פספ1/גאפ דטפפס לשו 60 מש

 היעבה .ןאכ םיכמתמ
 תינכותה םא איה הדיחיה תירשפאה
 ! | .תורומש האירק תויצקנופב תשמתשמ
 שי םא .'ת451611/ ומכ לקספמ

 תויצקנופל םתונשל ךילע ,ולאכ תינכותב

 ,'6ספסןי ומכ 6 לש תומכסומ האירק

 תלוכיב .שמתשהל לכותש תנמ לע
 ם

 לש הביקעה תינטחמ

 \ .פסטאק5- 0

 תרזעב תואיגשה לופינ

 .רתויב טושפ וניה 800א05-6150א8

 ,תינכותה תא תוחנהל טושפ ךילע

 תנכות ךותל ,קודבל הצור ךניה התואש

 תועט ההוזמ רשאכ .תואיגשה יופינ

 8סטאפ5-0אמ6א58 ,ןורכיזל השיגב

 ,תועטה גוס לע חוודי רשא ןולח גיצת

 ,לודומה סש ,היוקלה הרודצורפה םש

 תא גיציו וב הרושה רפסמ ,רוקמה בוק

 אל סא) ירשפא רבדה םא רוקמה דוק

 תא םוקמב גיצת הנכותה ירשפא

 איה היעבה ,אמגודל ,םא .(םירגואה

 םע הטקול אל רשא הירפס תניטורב

 סנכיהל ןתינ אל ,תואיגש יופינל עדימ

 .רוקמה דוק ךותל

 80טאס5-0₪00א08-ל תורוהל ןתינ

 לכה רומשל וא ,תונולח דוע ףסונ ךסמב גיצהל

 איצוהל וא ךסמה לע גיצהל סוקמב ,ץבוקב

 תורהזאה תאצוה לש תוישומישה .תספדמל

 שמתשמ רשאכ תאטבתמ ץבוקל םיחווידהו

 קחורמה רתאב רמגומה רצומה לע דבועה הצק

 לוכי תנכתמה .תויעב תוררועתמו ,תנכתמהמ

 ןכיה תוארלו ליינה חווידה ץבוקב לכתסהל זא

 .היעבה

 םיגירחה ץבוק

 הלועפל תויצפוא רפסמ תמייק הנכותה ןולחב

 האיגשהמ םלעתהל ןתינ .האיגש יוליג רחאל

 \בוקב האיגשה תא םושרל ,האלה ךישמהלו

 האיגשה תא םושרל ,האלה ךישמהלו ןמוי

 בצמל ןורכיזב רוזאה תא ריבעהל ,ןמוי ףבוקב

 התלגתנש האיגשה תא םושרל וא ,ביתכ יתלב

 וב ץבוק אוה ייםיגירח ץבוקיי) םיגירח בוקב

 הנכותה לע םהמש ןורכיזב םירוזאה םירדגומ

 .(סחייתהל שי םהילאש סירוזאהו ,םלעתהל

 ףבוקב ןה תכמות 800א5-08מ68א58 תנכות

 ץבוקב ןהו תמייוסמ תינכות רובע םיגירח

 לכל | ,ןורכינל .תיללכ השיג רובע םיגירח

 .פסטאפ5-0₪00א88 סע וקדביש תוינכותה

 סיתיעל ,הניה תועטה הערא הב הרושהש ןוויכמ

 1993 יאמ לארשי 0

 מ הנללעמהת 1: ןן(ן(גתת/[/[/[/ץ[[8"ז228 0 /.-..0/0/00

 תואיגשה יופינ תונמא

 הלחה הנממ תיטירקה הרושה אל ,תובורק

 דחוימב תישומיש היצפוא ,האיגשה רצוויהל

 ,תינסחמה תמישרב לעלעל תורשפאה איה

 וארקנש ךלש תינכותב תוניטורה תא הליכמה

 ה

 \46%58ַמ5 | 0006 01

 ,אט-א6 לש 885-ה ךרד תירשפא תינכט

 ,סקפ תועצמאב וא ןופלטה תועצמאב

 רתוי .ועיקשה אש-אומ64-ב יכ םשורה רכינ

 תינוציחה הרוצבו םיכסמב רשאמ ןכותב ףץמאמ

 םיטירפתהו תונולחה .הנכותה לש

 .םישגרמ אל ךא ,םיילנויצקנופ דואמ

 תורשפא ןיאו רבכעל הכימת ןיא

 ךא .לדחמה תורירב יעבצ תא תונשל

 הנכותב דואמ תונטק תוטוז ןה ולא
 סה לז

 .תרדהנ
 1. ! "זז

 צאו ודא סא ית
 2 זדסאו

 | אוטטודסאסמו א 0
 .וםטדדסאס סא 7

 ומכ ,תואיגש םירתאמ חותינ ילכ

 תוינכות לש םיאתמ אל סוקימ

 אל םיעיבצמ ,ןורכיזב תויצקנופו

 לש רתי לוצינו ןורכיזל םינוכנ

 .ןורכיז יבאשמ

 .דוקה לש תיחכונה הרושה עוציבל

 םכח קזוב

 וא הביתכל םיקקזנ םיבר 205 ימושיי

 .םהלש חווטל וחמש ןורכיז ירוזאמ האירקל

 םיארוק 8105-ה לש םינתשמ רשאכ ,אמגודל

 סיטרכל סיבתוכ םה רשאכ וא ,ךומנה ןורכיזהמ

 תנכות .הובגה ןורכיזב ואדיוה

 וב "סכחיי ןפוא הליכמ 8005-0608

 וילא ןורכיזב םייוסמה רוזאה םאה עבקנ

 ידי לע .השיגל ירשפאו ףקת הנופ תינכותה

 תא יתועמשמ ןפואב םיתיחפמ הז גוסמ הארתה

 םיפקת אל םירוזאל הגגשב תוינפה רפסמ

 תנכות ,תמייתסמ תינכותה רשאכ .ןורכיזב

 סירוזא וליא העידומ 80שאפ5- 6

 לע העידומ ןכו םיררחושמ סניא ןורכיזב

 .סינוכנ םניא התע םהיכרעש ,ןורכיזל םיעיבצמ

 םלשומ טעמב

 תנכות לע תרוקיב תודוקנ הברה ןיא

 בותכ הנכותה דועית .םסטאס5-סהמ6אםת

 הכימת .תויורשפאה לכ תא ףיקמו ידוסי ,בטיה

 ה
8 
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 תבלשמ 500אע5-0886א58 תנכות

 תלוכיה םע שומיש תולק החלצהב

 תוינכותבש תובכרומב תואיגש תופנל

 ₪05 יתנכתמ .ןורכיזל השיגה

 ואצמי (ו/גתשסשצ יתנכתמ סג בורקבו)

 ילכ תכרעב ךרע בר ילככ וז הנכות

 .סהלש הדובעה

 \ 00 ה! ]

 וחסכון ]

6 

 ו

 תלוכי ןה העיצמ 6-28800 תנכות

 תודיינ ןהו ןורכיז לש תיביסמ הקידב

 .הלעפה תוכרעמ לש בר רפסמ ינפ לע

 וז הנכות ךא ,6++-ל הכימת ןיא

 איהש ךכב ,6-ל הכימת תקפסמ

 םיעיבצמה ךרעמב תויעב תאצומ

 תנכות .דועו תינסחמ תויעב ,ןורכיזל

 תומרופטלפל | תעצומ 6

 לש הלועפ ןפואב קר) 085 ,2

 המכו , ץגא לש צאופ ,(טסקט

 שמתשמה תא ריהזהל שי .שא]א לש תואסריג

 תביבסב יחש ימל המיאתמה ,וז השיג יכ

 תורשפ םג תשרוד |,תובר הלעפה תוכרעמ

 .ןורכיזב לופיטבו שומישה תולקב תומייוסמ

 רשא ,דבעמ םדקב תשמתשמ 6-כ8800 תנכות

 דוק תיטמוטוא רציימו רוקמה דוק תא חתנמ

 תרפושמ הסריג .חותינב שומישל רפושמ רוקמ

 תויצקנופ תואירק הליכמ רוקמה דוק לש וז

 וא עיבצמ לכ רובע 6-ב תואיגש יופינ תוניטורל

 ,רוקמה דוק לש תבחרומה הסריגה .ךרעמ

 6-08806 | תוניטור םע תרשוקמו תטקולמ

 לכו עיבצמ לכ קדבנ תעצובמ תינכותה רשאכו

 םא וב תשמתשמ תינכותה רשא ךרעמ

 םש תא הגיצמ איה ,האיגש תרתאמ 6

 הב רוקמה דוקב הרושה רפסמ תאו רוקמה דוק

 .תינכותה תא תמייסמ זאו תועטה הערא

 שארה לעמ תפסונ הדובע

 ןפואב תולודג ןורכיזה תושירד וז הנכותב

 .תרצוי הנכותתש םיצבקה בקע יתועמשמ

 ( 164 ימעב ךשמה)



 תא בהוא התא ךיא

 ?ךרלש "1/0108" ה

 .םלועב רתויב הצופנה - םימאות םיינורטקלא תונוילג תרדיס

 | מו המ

 !וקפסץ וסז וואס 5 123/2.4 ;0ח 5

 "(?-ה תאצמה זאמ רתויב הביהלמה הנכותה"
 ,תולכתסהו בושיח ידמימ רופס ןיא (\/0₪1.כ 6)

 ןויליגה "בוביסיי ,םדא תפשב תובותכ תואחסונ
 דבלב םירותפכ תוזה יייע תולכתסה תרוצ לכב

 תומיאת !הנכותה ךותמ תוגצמו סיפארג תורשעו

 .םימייק ₪א01,-ו 123 יצבקל האלמ

 הביבס !סלועב רתויב לקהו זירזה ינורטקלאה ןויליגה
 הלעפה ירותפכ ,תונויליג ןיב תוירושיק ,הרישע תיפארג
 !/אַ לע וליפא לעופ .תירבעב רזע רפסו (!605)

 123 זסז 2 123/34 ;0ח 5

 .₪08-ל וגוסמ דיחיה ,יתימא ידמימ-תלת ןויליג

 תולועפו םימוכיס סע דיחי ץבוקב תונויליג 256 דע
 ,םייזכרמ םיבשחמל הרישי תוירושיק !קמועל

 תורשעו תויצזמיטפואל 501.88 תכרעמ

 386 שרוד .תושדח תויפארג תויורשפא

 ןפוד אצוי יפארג קשמימ ,אלמ דמימ-תלת
 .05/2 תחת אוטווו דג5%וחַק-ב הדובעו

 123 [ס0ז 0 123 10 ז 5

 123 תא האר אלש ימי תרתוימ הלימ לכ | שומיש תולק ,קמועה ריצ לע אלמ דמימ תלת

 "..והמ ינורטקלא ןויליג האר אל א40-ל = =* |כחמס | [ם תירבעב תושדח תויצקנופ ןווגימו תורחתל רבעמ

 (ס א/4621א₪) שהה [ה 6% 14 םולהנמל 85 ימשי חותופל

 .םיידסומ תוחוקל םע 81זפ ירדסהו ךוניחו הימדקאל םידחוימ םיאנת

7 
 !םויה סוטול תק - רחמל םג ךתעקשה לע רומש "7 לארשיב סוטול יציפמ

 4 ג ₪ 69 ג ₪ כ [" 1 ₪ 8 0 9 + 5

 03-5372929 תינלכ ₪ :ןלית לש םישרומה םיקוושמה לצא קרו ךא גישהל

 02-2596473 ,03-5373986 דנלרטויפמוק ₪ 04-419393 םיצעוי םידע ₪ 02-2572648 לארה וגרל ₪

 03-5237055 מ"עב הנכות ת"וש ₪ 8 ,03-5751399 םיבשחמ ןויה ₪

 עדילא
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 :לוק יסיטרפכ

 אל
 יקחשמ
 םידלי

 לאדנק טרבור

 םייתנשבש תורמל ,10%5116%-ל ומכ ,םידלי יקחשמ לש תימדת ןיידע שי לוק יסיטרכ
 מבי וליפא .םייניצר םימושיב לוק תללכה לש ןוויכב הבר תומדקתה התשענ תונורחאה
 .טז הזאומכזג םירצומה תחפשמ סע ,אשונה סודיקב הרקויו ןוממ העיקשה תבנועמה
 לוק בולישל ךרדה תא החתפ ,י/וח6סיי8-ל הידמיטלומ תופסות סע ,טפוסורקימ ,ןבומכו
 .ינורטקלא ראודב הלכו םיינורטקלא תונויליגמ לחה ,םינווגמ םימושיב 08 טקייבואכ

 -מש תורבח ידי לע סויכ תועצומ לוק תוכרע

 ,םייקסיעה םישמתשמה קושמ וגרח אל סלוע

 -תב ומכ ,םיבר םיחמומ תעדל .קפמוק ומכ

 -מה הז אשונב בקוע 26-ה ,םירחא םימוח

08 
 1993 יאמ לארשי 0

 -בו 8עא לש הדובעה תונחתו א6א1-ה ,שוטניק

 אלמ ילוק קשממ לולכי אוה םג בורקה דיתע

 -יב לבא .יסיסבה םאה חולמ יטרדנטס קלחכ

 םע לוק יסיטרכ לש השיכרל םיקקזנ ונא םייתנ

 815788 50שאמ ומכ ,ייםיצצופמי  תומש

 רתוי םימיאתמש תומש ,דאטאספ80 8ס-ו

 ,תונובשח להנמל רשאמ םילביצד רוכיש רעונל

 .הגאד ררועמ ןזאמל עיגרמ רבסה ףיסוהל הצורש



 -רכ קושל ךשמ הידמיטלומ לש הובגה ליפורפה

 תורחתה תא ריבגהו םישדח םינרצי לוקה יסיט

 -יצמ ונא תיחכונה הריקסב .תוכיאבו םיריחמב

 ונלש ןוניסה ןוירטירקב ודמעש סירצומ 25 םיג

 -מל המשרהה ןמזב תירחסמ הרוצב םינימז ויהו

 -כנ אל םישדח םירצומ רסירתמ רתוי .םינחב

 לש ןוירטירקל ונע אל םה ןכש ,הריקסב תולל

 וארת םתא לבא ,ייףדמה לעמ'י תירחסמ תונימז

 דחאל םיצרפתמ ,םיבורקה םישדוחב סתוא

 .םויכ ישיא בושחימב רתויב םיימנידה םיקוושה

 300 לש לודיג וארש םירחא םימוחת הברה ןיא

 -ימ 1.8-ל ףלא 600-מ) 1992-ל 1991 ןיב זוחא

 ש474- קווישה ירקחמ תרבח יפל ,תודיחי ןויל

 ךרוצה .רבגתמו ךלוה סוטמומהו (ט 5

 -שב םיגשומ דודישל םג איבמ רגוב להק קפסל

 יטרפמש תורמל .יתוכיא לוק ארקי המ הלא

 ,דיחי לוק ץורע לע םירבדמ אןק6 לש סומינימה

 (תומר 256) תויביס 8 לש תערשמ תנחבא םע

 הינשב תומיגד ףלא 11 לש המיגד בצקו

 םיקפסמ הריקסב םיסיטרכה בור ,(ץרהוליק)

 לוק יצורע 2 :דמימ לכב המכ יפ הבוט תלוכי

 תויביס 16 דע הנתבא ,םייולת יתלב (ואירטס)

 הלא םיטרפמ .ץרהוליק 44.1 דע המיגד בצקו

 ולילצ רוזחישו יתרפיס תוא דבעמב שומישה תורמל
 תונורסחמ לבוס הז סיטרכ ,לג תורוצ תלבטמ זמז

 .רלוד 400-כ וריחמש רצומב םיליבק םניאש ,םיבר

 רוביד לש עקרב אוזפו ץבוק ןגנל רשפא יא ,כשמל

 .טלקומ

- 77 7 7 7 7 7 0- 

 תויביס 12 לש המיגד תנחבא קפסמ הז סיטרכ

 .יאקירמאה קושב רלוד 180 ךרעב - ךומנ ריחמב

 ,לוקה תוכיאב ףקתשמ אל ןורכז תושירדבו ןוכסחה

 תמועל ,הנכותה .תויביס 16 יסיטרכ לש וזל המודש

 .י'ץוהיגייל הקוקז ,תאז

 ה

 לוק יסיטרכ

 - קסיד טקפמוק לש לוקה תוכיאל םימוד

 וז תלוכי רובע םלשל שרדנ התאש ריחמהו

 -נש המ לע תיתועמשמ הרוצב הלוע וניא

 .הנש ינפל יסיסב סיטרכ רובע םלשל תשרד

% 

 תוכיאל םימוד הלא םיטרפמ

 לילצ תגצה םילימ המכ ריחמהו - קסיד טקפמוק לש לוקה

 ילקיזומ יתרפיס לוק לע םלשל שרדנ התאש

 ןמזב-לגכ , ,

 וקוריפו ףחל לש לג אוה ,םיעדוי לכהש יפכ ,לוקה הלוע וניא וז תלוכי רובע

 םיביפרמל דמח ינזואל רבודה יפמ ריוואב טשפתמה המ לע תיתועמשמ הרוצב

 סרה :םיירקיע םינייפאמ ינש שי הזה לגל .םיניזא ,

 קל -ליןסמ הדוקנב ץחלה לדוג איהש - תערשמ סיטרכ רובע םלשל תשרדנש

 "7 | בצק אוהש ,רדתו - םייוסמ ןמזב בחרמב תמ .הנש ינפל יסיסב

 כ ; ןמזה לש היצקנופכ תערשמה- "לגה תורוצי |

 ןמז

 תובטקוא |

 ---םיהובג םירדתה תמורת

 .תוינומרהה סוכסמ בכרומה לגה תורוצ

 :תישישה הינומרהה רדת

 ןמזה חוורמ
 תומיגד ןיב

| 
 רדתה לש היצקנופכ תערשעה- "םורטקפסה"

 4------<---- םיכומנ םירדת ןנסמ --- "טרסה בחורי ---- םיהובג םירדת ןנסמ ==

 [\ - תידוסיה הינומרהה

 .לילצה "עבצ" תא ןייפאמ סורטקפסה ליפורפ

 תישילשה הינומרהה

 | יאמ לארשי 0



 לוק יסיטרכ לש תונעיהה ףרג

 וס וא 4 20% וו

 4סזיספצועס [.3בפפ שסטה
 ₪!ה5%0" 16 5

 ./16:3 \/:5ו0ה לויס ₪
 4:0 5ן2כ601זיטחו 6

 לש תוירושימה

 תונעהה ףרג

 טיטרב לש

 לוקה
150[ 

 השחמה איה

 לש תילאוזיו

 תונוכתה

 תויוארה

 תוביא" ראותל

 -טקפמוק

 .'קסיד
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 ואהוב \//;ה5+0זיוהו

 ו וא ו 20% ו

 .ןמזה ךלהמב ,העובק הדוקנב ,ץחלה תונתשה

 ,שונא לוק) םיניינעמה תולוקה לכ טעמכו רחאמ

 -הו םייעבטה םישערה תיברמו הקיזומ

 תרוצ ,דואמ םיבכרומ םילג סה (םייתוכאלמ

 לג לש קלחה סוניסל המוד אל ללכ םהלש לגה

 קוריפל ןתינ בכרומ לג לכ ,תאז לכבו .ייילאידיאיי

 -רט ארקנש ךילהתב ,סוניס ילג לש הרדיסל

100 
 1993 יאמ לארשי 0

 ם:6סחפוא6 האפ סוג מה66 הבס

 | || ושרה 5ק60+יטחו 6 מ
 וממה | החטו(:חה60:ב 5סטה₪ 6

 טיז!6 563070 טסו מ הוטו פסטהב ₪
 ו

 ה יה תמש

 לוק יסיטרכ

 -תמ סש לע) היירופ תיצמרופסנ

 תא חיכוהש יתפרצ יאקיטמ

 תא ראתל ךיא הארהו ליינה קוחה

 -רה סילג לש סוכסכ בכרומה לגה

 תנייצמה םיכרעה תרדיס .(םיינמ ₪

 -רמ לכ לש תיסחיה המצועה תא

 לש י"סורטקפסייה תארקנ ביכ :

 סוניס ילג םהש ,םיביכרמל .לוקה 0

 ,ביכרמ לכל דחא רדת שי ,םייקנ 2

 תוותהל ןתינ םורטקפסה תאש ךכ 8

 ספ" אוה יקפואה וריצש ףרגב יי"

 יכנאה וריצו לוקה לש ייםירדתה

 רדת לכ לש תיסחיה המורתה אוה

 .בכרומה לגל

 לוקה לג תא ,תווחא סילימב

 -ימ תוכרעמ יתשב ראתל רשפא

 "לגה | תרוצ" רואית | :םידמ

 -יש תא ראתמה ,(/ \/0מא/)

 -ופכ (יכנאה ריצב) תערשמה ייונ

 ,(יקפואה ריצב) ןמזה לש היצקנ

 רושימב ,ייילרטקפס"  רואית וא

 .רדתה לש היצקנופכ המצועה לש

 סיסבה אוה ןושארה רואיתה

 ינשה רואיתהו א-ב םירודישל

 ,לבא 1 רודיש ירוחאמ דמוע

 -יתה ינש הארה ,היירופש יפכ

 ןתינו םייטנלוויווקא םה םסירוא

 -תמ הטישב ינשל דחאמ רובעל

 .הרוגס תיטמ

 -רל ,טולקל םיסנמ ונאש ץחלה לג

 ,יייגולנאי לג אוה רזחשלו סוש

 לדוג ידי לע ראותמ אוה רמולכ

 -ימה .תופיצרב הנתשמה ילקיזיפ

 ילמשח תואל ותוא ךפוה ןופורק

 לע טילקהל ןתינ ותוא ,יגולנא

 תיגולנא-תיטנגמ הרוצב לוק-סשר

 יגולנא) לוקמר תרזעב רזחשלו

 םיילמשח תותוא ךפוהש (ןבומכ | 9

 לוקב לפטל ידכ .יריווא ץחל לגל 0

 תא ךופהל תישאר וילע בשחמב 8

 -רע תרדיסל םייגולנאה תותואה

 -יס ארקנש ךילהת ,םידידב םיכ

 -כמ הז ךילהת .(היצטיגיד) תורפ

 םינותנל האיגש ימרוג רפסמ סינ

 :םילתרפיסה |"

20 

 "המיגדיי איה םירפסמה תרדיס 4

 -תה תא .םימייוסמ םינמזב יגולנאה תואה לש

 -הו - דבלב םירעשמ ונא ירוקמה תואה תוגהנ

 ייללותשמיי אל אוה יכ איה הנושארה הרעשה

 -דה ןיב רבחל ןתינ הלא ,המיגדל המיגד ןיב

 -וקש וז הרעשה .תיסחי ייקלחיי וק די לע תומיג

 ,םיהובג םירדת לולכי אל לוקהש השירדל הל

 .המיגדה בצקב רושקה םייוסמ ףס לעמ

 המישמל המאתה

 (יאקירמאה בוחרב רלוד 130 ךרעב) הז רקי אל סיטרכ
 םע ,גוופז ינגנו םיקחשמה יבבוח יניעב ןח אצמי
 תוכיאו לג תרוצ תואלבט ,יירטסלב דנואס''ל תומיאת
 .אוומו יצבק תניגנב הלועמ לילצ

= --0-0-/]/-/]/]-7---7-7-7- 

 םיקחשמ

 רזייסטניסה בבשב םישמתשמש םידדובהמ ,הז סיטרכ
 32 ,המיגד תויביס 12 קפסמ 51588 תרבח לש וג
 .ילוק יוהיז תלוכיו לג תרוצ תואלבט ,אופ| תולוק

 .םיבר יניעב ןח אצמי ,רלוד 400 וריחמש ,הז סיטרכ

 .םיבר יניעב ןח אצמי ,רלוד 400-כ וריחמש

 יגולנאה תואל בוריק איה םירפסמה תרדיס %

 -דה תנחבא ידי לע רקיעב תעבקנה קויד תמרב

 -המ סלעתמ תומר 256-ל תורפיס ,לשמל .המיג

 הנחבאב תורפיס .זוחא 0.4-מ םינטקה םילדב

 1 ךרעב לש קוידל עיגהל לוכי תויביס 16 לש

 .ףלא 65-ל

 ןזואה תא תומרל השק

 הדידמ ילכ איה תישונאה ןזואה יכ רוכזל בושח

 .דואמ בחר הדידמ חווט לעבו רתויב שיגר

 -צה ןיב תומצועה סחי) ןזואה לש ימנידה חווטה

 קזחה לילצל הנחבאל ןתינש רתויב שלחה ליל

 -עמ הלעמל אוה (לובסל הלוכי ןזואהש רתויב

 אוה בוט עמוש לש סירדתה חווט .ןוילימ הרש

 סחי ,ץרה ףלא 16 דע 30-מ) תובטקוא עשתכ

 תלפכה תנייצמ ייהבטקואיי .29-ל 1 ךרעב לש

 -ומ םילילצ ןיב הניחבמ ןזואה .(םיינש יפ רדת

 לשמל ,םינוש םילכ ידי לע םיקפומה םיילקיז

 תומצועה ןיב לדבהה יוהיז ידי לע ,הלויוו רוניכ

 -הש תורמל ,םורטקפסה יביכרמ לש תויסחיה



 בשחמל רטסלב דנואס טנכה
 .םיניינעל סנכתו ,ךלש
 טיטרכ-רטסלב דנואס

 ימלוע ץוציפ אוהש לוק ,/
 .ישיאה בשחמב ,/

 % | 0 םופז 0

 4 % 5 לוקה סי
 1 תעמשה ,תולוק תמיגד דל

 [!ו| תקיסומ תניגנ ,םילי לצו
 ,!ווםו-ל רוביחל ןתינ"
 םילוקמרל רבגמל ,קיטסיו'ג-ל

 תכרעמל וא ןופורקימל
 לש בר רפסמלו תינוציח
 .םינוש םיגוסמ תונכות
 וותירבעב הלעפהה תכרעמ

 - וז וז
 םג אלא עמוש קר אל התא
 ךסמה לע ואדיו תגצה !האור
 .פייטואדיו וא המלצמ לכמ

 םינוש םילדגב תונומת תדיכל וי ן
 ללוכ .קסידה לע ןתרימשו | בלשל ןתינ םיסיטהכה תא

 לע תוגצמ תכירעל תונכות - חוו ודה תוללוכה הידמיטלומ תוכרעב

 - הידמיטלומ חוכרעמ

 ---1 .בשחמ ךטמ .םיישוצק"מ לוק רשנאל  תכ"פהל תונכזת עפשו 89ןנוכ
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 ו רודיב .האנה זכרמל בשחמה

 טקפמוק לש לוק תוכיא י :החפשמה לכל דומילו
 טק 2

 ואי 9 תקי א ,קסיד

 .םיחותיפו

 / ם ג 7 - .

 תום (טפוש וי א, 90 ו 052-911915 .לט הנער 7 אנדסה 'חר

 ,. לכ לעפרו
 ירצומ לכ ל א>כה

1 -( 



 ונווכ םילכה ינש רשאכ) םיהז םירצוימה םירדת
 .(דחי הניגנל

 יכ התוא ענכשל ידכו ןזואה תא תומרל השק
 -פמ אצויש הזל ההז בשחמהמ קפומה לוקה
 -נפ קוידב לילצה תא רזחשל ךרוצ שי ףנכ רתנס
 .יטסט

 םיפסונ שי) ליעל ונינמש האיגשה ימרוג ינש
 םיעבוק (עצמה רצוקמ םהב ןוידל סנכנ אל לבא
 תכרעמ לכב םיינושארה םירטמרפה ינש תא
 .המיגדה תנחבאו המיגדה בצק :תיתרפיס לוק

 -ילצ עומשל תלגוסמ אל תישונאה ןזואהו רחאמ
 -וב םישנא) ץרהוליק 16-ל לעמ םירדתב סיל

 רשפא (ףרהוליק 20 דע עומשל םילגוסמ םידד
 עוגפל ילב רהוליק 20 לעמ םירדתה תא ןנסל

 רשפא יכ ונל חיטבמ הז ןוניס .לוקה תוכיאב

 ילב ,תיטחי יטיא בצקב לוקה תא םוגדל היהי

 -דת לש יישעריי תמורת ידי לע שבושת המיגדהש

 .םיהובג םיר

 ,טסווקיינ טפשמ ארקנה ,יטמתמ קוח םייק

 תואב רתויב הובגה רדתה ןיב סחיה תא עבוקש

 תא םוגדל שי וב ילמינימה בצקל יגולנאה

 תוא ,רמולכ ,םיינשל דחא אוה הז סחי .תואה

 המישמל המאתה

 םיקחשמ

 תחפשמב 518004 שדחה בבשב דייוצמ הז סיטרכ
 1 לש אווסו ילילצ תירפיס ולש ,51שחח לש חוה

 טלחהב הרמוחה בייהראב רלוד 350 ריחמב .טייבהגמ
 .בזכאמ הנכותה רחבמ לבא ,תקפסמ

 המישמל ה מאתה

 ה וידוא תוכיא

 7 . םיירחסמ סימושי

 םוקחשמ

 תכרעב דייוצמש הריקסב ישילשה סיטרכה הז
 אוה .(םימדוקה ינשל המודב) 51888 לש םיבבשה
 עצבל ול רשפאמה ,יתרפיס לוק דבעמב דייוצמ םג
 וריחמ .רוביד יוהיז ללוכ ,תובכרומ תויצקנופ ןווגמ
 .רלוד 349 בייהראב
 ה 00---
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 ןזואה תא תומרל השק

 התוא ענכשל ידכו

 ההז בשחמהמ קפומה לוקה יכ

 ףנכ רתנספמ אצויש הזל

 תא רזחשל ךרוצ שי

 .יטסטנפ קוידב לילצה

 20 לש יברימ רדתל ןנסמ ידי לע לבגומה יגולנא

 ףלא 40 לש ילמינימ בצקב סוגדל שי ץרהוליק

 קסיד טקפמוק תוכיאל ןקתה .הינשב תומיגד

 .הינשל תומיגד ףלא 44.1 - רתוי הובג תצק אוה

 תונעיה ,ימניד חווט

 טרס בחור)

 שערייו רזחושמה תואה לש ייימנידה חווטהיי

 -קנ ,המיגדב האיגשה ללגב סרגנה ,ייהיצטיגידה

 קפמוק לש ןקתה .המיגדה תנחבא ידי לע םיעב

 -ולכ ,תויביס 16 לש הנחבאב תורפיס אוה קסיד

 לבוקמ לוק תסדנהב .המצוע תומר ףלא 65-כ רמ

 .(08) םילביצד לש הלאקס ידי לע המצוע דודמל

 האוושהל וב םישמתשמ) יסחי לדוג אוה לביצד

 תימתירגול איה ולש הלאקסהו (סילדג ינש ןיב

 -עמ לודיגל הלוקש 68-ב תיראניל הלדגה רמולכ)

 -שמ םיליביצד ספא .(דדמנה רטמרפה לש יכיר

 םינייצמ 1008 .םילדגה ןיב 1:1 לש סחי םתועמ

 .האלה ןכו 100:1 לש סחי 2068, 10:1 לש סחי

 אוה טלוו 10 לש תערשמ םע תוא ,לשמל ,ךכ

 טלוו ותערשמש תואמ לביצד 10-ב רתוי הובג

 10-ב הובג טלוו 100 לש תערשמ םע תוא .דחא

 -מש תואמ לביצד 20-בו טלוו 10 תואמ לביצד

 תערשמל תסחייתמ לוקה תמצוע .טלוו 1 ותערש

 יפ ותמצוע טלוו 10 ותערשמש תואה .עובירב

 -ועה סחי ןכלו טלוו 1 ותערשמש תואהמ 0

 איה לגה תערשמ .2068 אוה םינשה ןיב תומצ

 -הו ןופורקימה ידי לע םשרנהו דדמנה לדוגה

 .יתרפיסל יגולנאמ ריממ

 -דב הדידמה ןכלו תומצועב הניחבמ ןזואה

 אלו לוקה תמצועל ללכ ךרדב תסחייתמ םילביצ

 לש הנחבאב תוא םיתרפסמ רשאכ .תערשמל

 -מה ןיב לביצד 48 לש סחי םילבקמ 6

 תווטו היצטיגידה תגרדמ ןיבל תיברימה תערש

 .לביצד 96 לש תומצוע יסחי לש ימניד

 ,וטווגפסטת6-ה סיטרכ לש תילוקה תוכיאה תא

 (60520א50) תונעהה ףרגב תוארל רשפא ,לשמל

 ןיב סחיה תא גיצמ ףרגה .רמאמה תא הוולמה
 רחאל) .תרזחושמה המצועל תירוקמה המצועה

 (ףרהוליק 44.1 / תויביס 16-ב רוזחישו הטלקה

 ףרגה .צרהוליק 20 דע ףרה 20 םירדתה םוחתב

 גצומ יקפואה ריצב .םיריצה ינשב ימתירגול אוה

 -דב תומצועה סחי יכנאה ריצבו םיצרהב רדתה
 .תמלשומ תונעה םשורפ לביצד ספא .םילביצ
 םילילצהש השורפ 68 ספאה וקל תחתמ הדירי

 הילעו תיסחי התוחפ המצועב ורזחוש הז רדתב

 יפכ .תמזגומ המצוע םשורפ ספאה וקל לעמ

 תתחנהל היטנ םילגמ םיסיטרכה בור ,םיאורש

 .ץרה 8000-ל לעמו רה 800-ל תחתמ םילילצ

 סה סיתוויעה יכ רמאל ןתינ וב הלועפה םוחת
 תחתמ דרי אל תונעהה ףרג רשאכ אוה סינטק
 םיסיטרכה יבגל .יזכרמה רושימל סחיב -168-ל
 -סה תא הסכמ הז םוחת ,םירחאה םירחבנה

 לבגל צרה 16,000 דע 100-מ םורטקפ

 19,000 דע 20-מ םוחתב רבודמ אט]טפסטת-ה

 תמלשומה | תוירושימהמ | הייטסהו ץוה
 .תיספא איה

 שי ,רתוי ךומנ רדתב יגולנא תוא סימגוד רשאכ

 לכבש ךכ ,ןועסה ףס תא םאתהב דירוהל ךרוצ

 תואה רדת ןיב תוחפל 1:2 סחי רמשי הרקמ

 7 ג - יעוצקמ וידוא תוכיא

 עורג | םיירחסמ סימושי

 ההמתנה
 ב .- סיקחשמ

 תוכיא .םיקחשמל רקיעב דעוימ 411 לש לוקה סיטרכ
 םג רבדהו םייקסע םימושיל המיאתמ אל ולש לוקה

 .יאקירמאה בוחרב רלוד 100-מ תוחפ :ריחמב ףקתשמ
 .טושפ ואדיו םאתמ םג ללוכ (ןלהל האר) ולש םואתה

 המישמל המאתה

 םיקחשמ

 8) םדוקה סיטרכל תוילוקה ויתונוכתב ההז הז סיטרכ
 בלשמ אוה לבא ,(ונומ דומב קר ץרהוליק 44.1 ,תויביס
 אל הז - טושפ הנומת ץצוח) יסיסב /04 לגעמ סג
 .(\71 לש םימסרופמה ואדיוה יציאממ דחא



 לאירא דג

 ןובצב דהא רבנפמ
 אסצ טז[, לש תרושקת ירצומל ,םיבשחמ בושמ -ו אס ₪ 186. לש השרומ קוושמ ₪

 קשמה ירזגמ לכב תובכרומ תונקתהב רישע ןויסנ ₪

 (06 701160 צו <תפות66ז) 6 י"ע תיעוצקמ הנקתה 9
 תונקתה עוציבל אס ₪11, 16. "ע ךמסומ -

 ןופצב םיידעלב םיגיצנ
 0 םיבשחמ בושמ 0007 ה ו ה 01ל5-הטאד םיבשחמ רקלפא לש

 הז שא בז יפקה דויצו םיבשחמ תוכרעמ
 1033 ה5154..1] לכה 024-4200 01-1141100 לכ הפיה 7417 ד"ח 5 הקטוה חר
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 המישמל המאתה

 סיקחשמ

 בוחרב רלוד 170) הז רקי אל תויביס 8 סיטרכ
 .םינקחשה להק יניעב רקיעב ןח אצי (יאקירמאה
 םע ,?14₪ לש א-ה בבש לע ססובמ רזייסטניסה
 תירשפא ץרהוליק 44.1 בצקב הטלקה אופ[ תולוק 0
 .ונומ דומב קר

 .יעוצקמ וידוא תוכיא

 .₪ םיירחסמ סימושי

 םיקחשמ -%

 12) הבוט תוכיאב לוק לש בוליש קפסמ הז סיטרכ
 תוכיאבואדיו םע (ואירטסב סג ץרהוליק 44.1 ,תויביס
 םג ללוכ סיטרכהו תא גוסמ אוה רזייסטניסה .תינוניב
 .ימינפ 0פ 80% ןנוכ רובע 5051 רקב

 תוא םימגוד רשאכ .המיגדה רדתל יברימה

 םירדתה לכ תא ץוצקל ךרוצ שי רהוליק 11-ב

 .\רהוליק 5 לעמ

 לש ייתילרטקפסייה הגוצתב םיננובתמ םא

 תא ףיקהש ,םורטקפסה תא םיאור ונחנא לוקה

 5-ב ףצקנ ,<רה ףלא 20 דע 20-מ םירדתה ספ

 .ףרה םיפלא

 בחורי תא ונלבגה יכ םירמוא תיעוצקמה הפשב

 ןזואה .תואה לש ייטרסה בחוריי תא וא ייספה

 -קה םירדתהמ קלח רזחשל תלגוסמ תישונאה

 תולופכ) םיינומרה םיסחי םימייק סא ,םיצוצ

 .ספב םירבוע ןכש םירדתה ןיבל ןניב (תוטושפ

 ,ןופלטב תולוק תוהזל םילגוסמ ונחנא וז הרוצב

 טרס בחורל תלבגומ ןופלטה תכרעמש תורמל

 .תוכיא התוא הניא תוכיאה לבא .ץרה 3400 לש

 לגוסמ ץרהוליק 11-ב םגודה תויביס 8 סיטרכ

 חילצי אל אוה לבא - ןופלט לש לוק תוכיא תתל

 -רכ .אלמה יעביטה לילצה הזש דחא ףא ענכשל

 ףרהוליק 44.1 רדתב םגודה תויביס 16 סיט

 -וק םלוא לש תוכיא קפסל לוכי םיצורע ינשב

 טייבהגמ 10-מ רתוי לש ריחמב לבא - םיטרצנ

 .לוק תקד לכל ןורכז

 --- לוק יסיטרכ

 לוקה יסיטרבל ₪

 -דנ יקסיעה סלועל לוקה יסיטרכ לש הצירפה

 לש הכימתה ידי לע הנושארבו שארב הפח

 סימושיל לוק יצבק לש רושיקב \ותשסשמ 1

 הטיש איה 018 .015 תוחוקל תויהל םילוכיש

 דחא סצע עימטהל ןתינ הב ,םימצע רושיק לש

 .ויקלחמ קלחל ךפוה אוהש ךכ ,רחא סצע ךותב

 ןויליג ךותב 018-כ ילוק בוק תעמטה ,לשמל

 הז הרקמב) חוקלה םושיל תאביימ ינורטקלא

 לוקה ינותנ תא קר אל (ינורטקלאה ןויליגה

 םע םירשקה תא םג אלא (ייהטלקהייה ןכות)

 לוק ינותנ לש ,ייהליבחייה .ותוא קיפהל םילכה

 .(081601) ייסצע" הווהמ ,לוק תקפהל םילכו

 -מב אוצמל רשפא 015 לש רתוי ףיקמ רבסה

 לש 6 ןויליגב ייהלוע ונחוכ 018-ל 018-מי' רמא

 -יה .תילארשיה הרודהמה / 6 א אמ

 לש שספפ ,1-2-3 סוטול ,םיירלופופה םימוש

 תואסריגב ,דנלרוב לש סקודאראפו טפוסורקימ

 -ות םג ומכ ,018-ב םיכמות סלוכ אס

 .תורחא תובר תונכ

 סלועב הצואת תספות איה םג הידמיטלומה

 הגצמה תונכות תיברמ .יקסיעה

 -ומ תופסותב תוכמות (תאט5מאד \דזסא)

 ,סוטול לש תממז ,גאסמ .ו/ות6סו8-ל הידמיטל

 ךופהל ךל תורשפאמ ו/סז676601-) 0010 \ץ

 הידמיטלומ תגצהל תיטטס תויפוקש תגצמ לכ

 ינוטריסל הכירע תונכות .הקיזומו לוק תבלושמ

 -אמ ,45ץח6ותא לש א(604481ו0 ןוגכ ,הידמיטלומ

% 

 םגודה תויביס 16 סיטרכ

 םיצורע ינשב ץרהוליק 44.1 רדתב

 לש תוכיא קפסל לוכי

 ריחמב לבא - םיטרצנוק םלוא

 ןורכז טייבהגמ 10-מ רתוי לש

 .לוק תקד לכל

 תריציב וחוכ תא תוסנל דחא לכל תורשפ

 בחרתמו ךלוהה ףדמה .אוד+ ןונגיסב י'םיפילקי*

 תא ךפוה תוחבושמ 62-80%1 תוירפיס לש

 -ממ לחה ,ןווגמ עדימ תגצהב ינויח קלחל לוקה

 .תופש דומילב הלכו םישיבכ יכירד

 לשמל ,לישבהל רתוי םירחאמ םירחא םימושי

 ויתס - סקדמוק תכורעתבש תורמל .ילוק יוהיז

 המישמל המאתה
5060 00 

000 

 - למקמ וידוא תוכיא

 4% םיירחסמ םימושי

 : ב

 1:0 ידי לע קוושמ ינשה) םימואתה גוזמ דחא הז
 בולישל תודוה ייםיכרועה תריחבייב וכזש (/וגוסח

 6סחוקו\64 .ריבס ריחמו תויוצר תונוכת לש חלצומ
 .רלוד 250-ב רישי קווישב ותוא תרכומ

 המישמל המאתה

 ! |  !עוצקמ וידוא תוכיא

 "ריבס םיירחסמ סימושי

 םיקחשמ

 בוחרב רלוד 130 ךרעב) לוז ינוציח ןקתה הז
 ,ונומ ,תויביס 8) יסיסב לוקל קוקוש ימל (יאקירמאה
 רזייסטניסה .תירטנמלא א(!פ1 תלוכיו (ןרהוליק 2
 11-ו םירוטרפוא 2 סע 131411 לש 0712 בבש אוה
 .דבלב תולוק

 ,הז םוחתב מבי לש םיביהלמ םירצומ וניאר

 רבדמה ףילחתה ,ילוק ראוד .ססהמ ןיידע קושה

 לבא וכרד תליחתב קר אוה ,ינורטקלא ראודל

 -עמ ונלוכ רבד לש ופוסב .ריהזמ דיתע ול יופצ

 םירכזמב אלו רובידב םירסמ ריבעהל םיפיד

 תא םיאור ונא קוחר רתוי תצק חווטב .םיבותכ

 ןובישמו ילוק ראוד םע סקפ-סדומ לש גוזימה

 .דחא בשחמ סיטרכ לע (י'תינורטקלא הריכזמיי)

 ראודה תאו רזייל תספדמ לע קיפנ םיסקפה תא

 עצומ הזכ סיטרכ .לוק סיטרכ תרזעב ילוקה

 279 ריחמב סרוטקדנוקימס לנוישנ ידי לע םויכ

 לארשיב חתופ דץזא 2000 סיטרכה) דבלב רלוד

 .(הילצרהב לנוישנ לש חותיפה תצובק ידי לע

 הניתבל םינוירטירק

 -יה םיסיטרכהמ השרדנ םיקדבמב ףתתשהל ידכ
 טמרופב לוק יצבק קיפהלו סושרל ,טולקל תלוכ
 לע תכמתנש רתויב הכומנה המרב תוחפל ,וא ג
 סבור .ץרהוליק 11 / תויביס 8 :\/ותנסשצ ידי
 תערשמה תנחבאב ןה רתוי הבר תלוכי םיקפסמ
 יצבק זטנסל םילוכי םג סבור .המיגדה בצקב ןהו
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 -תמ הקיזומ עימשהלו א[

 לש גצ טמרופ .םירוטילק

 לש אוה \/ותשסש5-ב לוקה יצבק

 ץבוקה רמולכ ,ייםילג תורוציי

 ומגדנש תערשמה יכרע תא ללוכ

 -של ידכ .םיבוצק ןמז ישרפהב

 תא חולשל קיפסמ לגה תא רזח

 יגולנאל יתרפס ריממל תומיגדה

 אוזפז יצבק .םיאתמה בצקב

 ידכ ייההובג הפשייב םישמתשמ

 -הל שיש םילילצה תא ראתל

 תאש ,הניגנ ילכו םיוות :קיפ

 םיעצמאב זטנסל שי תויטסוקאה סהיתונוכת

 .םיינורטקלא

 -יסה תטיש לע ססובמ אא יצבק לש טמרופה

 לכ הב - ייסיסלופ ןונפיא דוקי - 01 תורפיס

 -מל הווש וכרעש ,רפסמ ידי לע תגצוימ המיגד

 -ור ונחנא סא ,לשמל .המיגדה ןמזב לגה תערש

 גצוית המיגד לכ יזא תומר 256 לש הנחבא סיצ

 -יקה תטיש הניא וז .תורפס 8 ןב רפסמ ידי לע

 ךכב תבשחתמ אל איה ןכש ,רתויב הליעיה דוד

 -עב ול וז תומוד תויהל תוטונ תובקוע תומיגדש

 סדא לוק םימגוד ונחנא יכ חיננ ,המגודל .ןכר

 המישמל המאתה

 תריחבייב וכזש ,5קוטוזווחו 6 ימואתב ינשה הז
 טעמב קר תלפונ םהלש לוקה תוכיא .ייסיכרועה
 םושי לכבו אוווופסוות4 רתוי הברה רקיה סיטרכהמ
 .השירד לכל םינועה םיעוציב םיקפסמ סה יקסע

 המישמל המאתה

 ימושי לש םומינמה תמר תא קר קפסמ הז סיטרכ
 א רזייסטניסו דיחי ץורעב תויביס 8 תמיגד םע .לוק
 לבא ,הריקסל ןוניסה ףס תא רבע סנמא אוה ילמינימ
 .דחוימב יביטקרטא אל אוה סג ריחמה .הברהב אל

 1993 יאמ לארשי 0

 לוק יסיטרכ
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 קר אוה ,ינורטקלא ראודל רבדמה ףילחתה ,ילוק ראוד

 .ריהזמ דיתע ול יופצ לבא וכרד תליחתב

 םירסמ ריבעהל םיפידעמ ונלוכ רבד לש ופוסב

 .םיבותכ םירכזמב אלו רובידב

 יגולנאמ ריממה .קסיד טקפמוק תוכיאב ,רבדמ

 שחרהמ - תומצועה חווט לכ תא קלחמ יתרפסל

 -ויב קזחה שערה דעו עומשל רשפאש רתויב לק

 -שמ תומר ףלא 65 ינפ לע - לובסל רשפאש רת

 ערתשי טלקומה לוקה לש תומצועה חווט .תער

 -דה רדת .תומר םיפלא 10 ינפ לע רתויה לכל

 אלש ידכ ,הינשב םעפ ףלא 44-כ אוה המיג

 -ישה לבא ,ץרהוליק 20 לעמ לוק ירדת דבאנ

 אקווד סירוק לגה תערשמב םיירקיעה םייונ

 -רמ ,תורחא םילימב) תיסחי םיכומנ םירדתב

 םתמצוע סורטקפסב םיכומנה םירדתה יביכ

 תוחפ ללכ ךרדב ,(םיהובגה םירדתהמ רתוי הבר

 תומיגד יתש ןיב לדבההש ךכ ,ץרה 1000-מ

 -ועה חווטמ דחא זוחאמ ןטק היהי תוכומס

 לדבהה תא .תומר האממ תוחפ רמולכ - תומצ

 16 סוקמב תויביס 8 ןב רפסמב ראתל רשפא

 רשפא המוד הרוצב .רציימ סאו דוקש תויביסה

 לכ וא ,תויביס 8-ב רצונש סא דוק י'ץווכייל

 .תרחא הנחבא תמר

 תיביטפדא הסיחד

 -יד דודיקיי תארקנ ליעל ונראיתש ץוויכה תטיש

 -ול תויביס המכ שארמ הרידגמ איהו ייילאיצנרפ

 הטיש .תומיגד יתש ןיב שרפהה רואיתל ושדק

 סלופ ןונפיא דוקי תארקנה ,רתוי דוע תמכחותמ

 תא המיאתמ ,(ג כ50א/) יייביטפדא ילאיצנרפיד

 םינייפאמה יפל ,ייהתלדייה לש תויביס רפסמ

 גישהל החילצמ וז הטיש .לוקה לש םיירוטסיהה

 תוכיאב העיגפ אלל רתויו 4:1 לש הסיחד סחי

 -הל סינתינ רתוי םייטמרד הסיחד יסחי .לוקה

 ,תוילוקה תויוכיאהמ קלח ןדבוא ריחמב ,הגש

 -יממ םישנאה בורש) םיהובגה םירדתב דחוימב

 םיריהמ םירבעמבו (םיעמוש אל | אל

 -ימה לכ אלש איה היעבה .(דא/\א51מאדפ)

 ךירצ ןכלו הזל הז םימאות 400% לש םישומ

 תא ציפהל םיצור םא ,טמרופה תריחבב רהזהל

 תנמתסמ ,תאז סע .םיבר םישמתשמ ןיב ףבוקה

 סיטרכב םשוימש טמרופה תא לבקל המגמ

 (\/גת6סאפ 5סטח 5ץ5ו6חו) טפוסורקימ לש לוקה

 ןוימה ןוירטירקב .ק6 ימושיב /070א1-ל ןקתכ

 דודיקב ךומתל םיסיטרכה ושרדנ אל ונלש

 .גסקסא]

 -אמ רקסב םיסיטרכהמ קלח

 הנחבאב הטלקהו הָמיגד םירשפ

 \/גתשסאפ .תויביס 0 וא 12 לש

 הלא המיגד יכרואב תכמות אל

 -המ תחא איה האצותה ןכלו

 קר תלצנמ הנכותהש וא :םייתש
 הדשה ךותמ תויביס 12 וא 0

 25 ןיבש ךכ) תויביס 16 לש
 וא ,(ובזובמ \בוקהמ זוחא 37-ל

 -דה תא תנסחאמ הנכותהש
 -יגד ירביש לש תודיחיב תומיג

 ךוסחל ןתינ ינשה הרקמב .(תויביס 16 וא 8) המ

 -וימ רביירדל קקדזנ ונחנא לבא ,םינותנה חפנב

 .תוירוקמה תומיגדה תא רזחשל תנמ לע ,דח

 הטילקב הנוש הנחבא םימייוסמ םיסיטרכל

 ,יגולנא תוא תרפסל םילוכי םה .רוזחישב רשאמ

 לבא ,תויביס 12 וא 10 ,8-ב ,ותטלקה ךרוצל

 .תויביס 16 לש טלקומ תוא רזחשל סילוכי סה

 -מב סידייוצמ לוקה יסיטרכב םירקיהו סיבוטה

 םהל רשפאמה ,תנכותמ (כ5ש) יתרפיס תוא דבע

 המישמל המאתה

 ?עודג

 ךילומה ןקתל ךפהש ,7/5/68₪ לש לוקה סיטרכ
 לכל םימאתומה םימגד השולשמ דחא סויכ אוה ,קושב
 .הידמיטלומ דעו םיקחשממ ,םימושיה ןווגמ
 דעוימש ,רתויב לוזהו יסיסבה םגדה הז
 .םיקחשמל רקיעב

 המישמל המאתה

 יוצקמ וידוא תוכיא

 6 = סיירחסמ םימושי

 דעוימ יירטסאלב דנואסי"' תחפשמב יעצמאה ןבה
 8 איה המיגדה .םיעושעש וא - םיירחסמ םימושיל
 ₪ אוה רזייסטניסהו ואירטסב ץרהוליק 22 ,תויביס
 קושב רלוד 200 ךרעב .תולוק 20-ו םירוטרפוא 4 םע
 .יאקירמאה
 ו
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 המישמל המאתה

 סיקחשמ

 הז סיטרכ ,יירטסאלב דנואסיי תחפשמב רקיהו שדחה
 ץרהוליק 44.1 / תויביס 16-ב המיגד תלוכי קפסמ
 הסיחד רשפאמ יתרפיס תוא דבעמ .ואירטס דומב
 .יתימא ןמזב תולוק יצבק לש השירפו

 המישמל המאתה

 |?" עודג  יעוצקמ וידוא תוכיא
 , , ד

 הלוע" סיירחסמ סימושי

 םיקחשמ

 ל הוא |

 איהו טפוסורקימ לש םידדובה הרמוחה ירצוממ דחא הז
 /סוש6 [סז לש תוירלופופה תמרהל ףונמכ וב תשמתשמ

 תחת הקלח הלועפו הטושפ הנקתה .!/זחטסושצ
 םישמתשמל הבוט הריחבל ותוא תושוע = /וחסשצ

 .םייקסע

 -ימא ןמזב הסיחד ומכ ,תובכרומ תולועפ עצבל

 ,תורחא תויטמתירא תולועפו ילוק יוהיז ,ית

 דבעמב דייוצמה סיטרכ .דואמ ההובג תוריהמב

 .דבלב הנכות ןוכדיע ידי לע החבשהל ןתינ ספק

 י'ציו) ,ידיו\ אוז
₪ 

 (רוייסטניס) םירדת ביכרמב ךמות א!6 ןקת

 קשממיי) אוזפז .אוזסז יצבק לש עוציב ךרוצל

 -בק הנבמ ללוכה ןקת אוה (ייהניגנ ילכל יתרפיס

 -לא הניגנ ילכל בשחמ ןיב יויפ קשממו םיצ

 -נה ילכ תא רידגמ םיצבקה טמרופ .םיינורטק

 סיוותה תאו (המודכו :רתנספ ,בגוע) הניג

 -הל עדוי הניגנה ילכ יכ איה החנהה .העמשהל

 וליאכ קוידב - ות לכל ןוכנה לילצה תא עימש

 .שונא ןגנו תספדומ הרוטיטרפב רבודמ היה

 תנכות ידי לע תשענ יויפ לילצל א!זפ1 ות תכיפה

 הנוש םיעמשנ אוזפז יצבק ןכל ,םירדתה ביכרמ

 םיכמות הריקסב םיסיטרכה בור .ילכל -ילכמ

 עצובי ות לכ יכ חיטבמה ,66ח6₪1 1101 טמרופב

 -יסה יכ חיטבהל ךכב ןָיא לבא ,ןוכנה ילכב

 -נב ילכה ינייפאמ תא רזחשמ םנמא רזייסטנ

 ומכ עמשנ רתנספה סילוז םירזייסטניסב .תונמא

 1993 יאמ לארשי 6

 לוק יסיטרכ

% 

 לוקה יסיטרכב םירקיהו םיבוטה

 יתרפיס תוא דבעמב םידייוצמ

 רשפאמה ,תנכותמ (05ש)

 ,תובכרומ תולועפ עצבל םהל

 יוהיז ,יתימא ןמזב הסיחד ומכ

 ,תורחא תויטמתירא תולועפו ילוק

 .דואמ ההובג תוריהמב

 תבכרה תוכיא .ןרקה ומכ הרצוצחהו ולבמיצה

 -וט םירזייסטניס ןיב הדירפמש איה םילילצה

 .םיעורגו םיב

 לש הזטניסב תויסיסב תויגולונכט יתש תומייק

 ונא ייילקיזומ לילצ" חונימב) םיילקיזומ םילילצ

 םילילצ לש הצובקמ דחא אוהש ןייצל סינווכתמ

 הרדיסמ בכרומ דחא לכש - םינוט - םידידב

 םינוטה סג .קוידב רדגומ דוסי רדת לש תינומרה

 דוסיה ירדת ןיב קייודמ סחי םימייקמ הצובקב

 תונכומ לג תורוצב תשמתשמ תחאה .(םהלש

 -יגנ ילכמ הרישי הטלקה לע תוססובמה ,שארמ

 -נה ,תואלבטב תונסחואמ לגה תורוצ .יתימא הנ

 תניגנו ,( טד 81 8) יילג תואלבטיי תוארק

 הלבטהמ סיכרע רורצ לש הפילש תררוג ות לכ

 רוזחיש .םיראתמ םהש לגה תורוצ רוזחישו

 לג תורוצ לש דואמ לודג רפסמל קקזנ קייודמ

 סניא םייסאלקה הניגנה ילכ ןכש ,תונסחואמ

 רתנספה דילק לע םישיקמ רשאכ - ייםייראניליי

 אלא ,הלוע לילצה תמצוע קר אל ,הבר המצועב

 -תה יסחי רמולכ - ולש ייעבצייה םג הנתשמ

 .תויליעה תוינומרהה לש תילרטקפסה תבורע

 -טב םישמתשמ רתויב םיבוטה םירזייסטניסה

 -יסב םירזענ םקלחו לג תורוצ רוזחיש תקינכ

 .סיבר סיטייבהגמ חפנב לג תואלבט תוירפ

% 

 תא םאות סיטרכהו הדימב

 עימשהל לכות יזא ,66ושזגו [פ[ ןקת

 קנעה תוירפיסמ הקיזומ ותרזעב

 עוזפ[ תנכות לש תוירחסמה

 המישמל המאתה

 | .עודג  יעוצקמ וידוא תוכיא

 .םיירחסמ סימושי

 סיקחשמ

 הזה סיטרכה תא שוכרל לכות יאקירמאה בוחרב
 רבעמ והשמל הפצת לא לבא ,רלוד האממ תוחפב
 = רוייסטניס ,ץרהוליק 11 / תויביס 8 :םומינימל
 םינקחשל .תולוק 11-ו םירוטרפוא ינש םע
 .דבלב סיעשעתשמלו

 המישמל המאתה
 כח

 אוה ,הילצרהב לנוישנ זכרמב חתופש ,הז ינשדח סיטרכ
 תרושקתב תיצרש המ לכ לש רקי אל שומימ

 רוזחישו השירפ ,הסיחד ,הטלקה בלשמ אוה :ייתיקסע
 םיקחשמל אל .הילימסקפו םדומ ,ילוק ראוד לש
 .הקיזומו

 1 - רדת ןונפיא

 לש היצלופינמ לע תססובמ הינשה הקינכטה

 ,רדת יננפאמ ידי לע השענ רבדה .םורטקפסה

 -ממ סםיקפומש םיידוסיה םירדתה לע םילעופה

 לש הוזה אוה (א)) יירדת ןונפיא" .ישאר דנת

 ותמצועש ,יירוטרפוא" יד: לע ידוסיה רדתה

 תזזה בחורל ןונפיאה לגעמ ידי לע תמגרותמ

 םיילרטקפסה סינייפאמה תא רזחשל ידכ .רדתה

 ,"םירוטרפואיי רפסמב ךרוצ שי הניגנ ילכ לכ לש

 -המ סינוש םיעטק לע תינמז וב םילעופה

 חיבשמ ןכ םירוטרפואה םיברש לככ .םורטקפס

 לש שדחה רזייסטניסה בבש ,לשמל .רוזחישה

 -וא 4 ליעפהל רשפאמ ,0ק13 ,ץ אוג א

 רתוי םייטסילאיר םינוט גישמ אוהו םירוטרפ

 -וא 2 קר רשפיאש ,2/0₪ ,םדוקה בבשהמ

 הקוחר ןיידע תא! תזטניס ,הרקמ לכב .םירוטרפ

 הנורתיו בוט יילג תרוציי רוזחיש לש תוכיאהמ

 .ןורכזב ןוכסחב אוה ירקיעה

 סה אוזע] תניגנב םירחא םיבושח םירטמרפ

 קיפהל לגוסמ ילכ לכש םילילצה רפסמ



 עבצאמ רתויב שמתשמ ןרתנספה) תינמז-וב

 -הל הלוכי אל הקינורטקלאה .ןגנל ידכ תחא

 ןתינ סתוא םילכה רפסמו (8-מ תוחפב קפתס

 ךרוצ שי היעיבר ןגנל ידכ) תינמז-וב ליעפהל

 תא סאות סיטרכהו הדימב .(םילכ העבראב

 ותרזעב עימשהל לכות יזא ,66ח683] או1כ1 ןקת

 תנכות לש תוירחסמה קנעה תוירפיסמ הקיזומ

 דייוצמ היהי סיטרכה יכ שרוד או6 ןקת .אוזסז

 טילקהל לכות ותרזעב ,ינוויכ-וד אוז!פ] רעשב

 לכ) ינוציח רזייסטניס לע הניגנ ידי לע הקיזומ

 בוקל ןגונמה ותה תא תחלוש דילק תציחל

 עימשהל וא (לילצה תעמשהל ליבקמב אוז[

 ותוכיאש) ינוציח רזיסטניס עויסב א01[1 ץבוק

 -כה לש לוקה תוכיא לע ,ללכ ךרדב ,הפידע

 .(סיטר

 םילילצ לובריע

 -כל סיטרכה קוקז םייגולנא םילילצ טולקל ידכ

 1זא6 זא תסינכל םג יוצרו - ןופורקימ תסינ

 טילקהל ידכ) .ליגר ינופואירטס וידוא דויצמ

 תכרעמהמ 1זאמ סעד אצומה תא רבחל ךירצ

 .סיטרכה לש 1.זאט זא הסינכל תינופואירטסה

 ] עודג | םיירחסמ 7

 רלוד 250-כ) ינוניב וריחמו םיינוניב ויעוציבש סיטרכ
 לג תורוצ תואלבטב ןיינע ולגי םיאקיזומ .(בייהראב
 .תויביס 12 לש תוכיאהמ ובזכאתי לבא ,וו!פז תנגנל

 .שומישל רתוי לק סיטרכ ופידעי םייקסע םישמתשמ

 המישמל המאתה

 תאצוי לוק תוכיא עיצמ וניאש תורמל ,הזה סיטרכה
 תוכזב ,םייקסיע םישמתשמ ינעב ןח אצמי ,ללכהמ
 015 רושיקל /פוסשאסוטג :קפסמ ןרציהש הנכותה

 .רובידל טסקטמ הרמהל 00100008-ו

 לוק יסיטרכ

 ינוציח ינופואירטס רבגמ תרזעב לילצה רוזחישל

 סיטרכה לש אמ 0שד אצומה תא רבחל שי

 בורש תורמל .(רבגמה לש 1/זא8 א הסינכה םע

 םילוכי םהש ךכ ,ריעז רבגמ םיללוכ םיסיטרכה

9% 

 טקש אל ךלש רדחה סא

 םניא םילוקמרהו דחוימב

 דויצ לש תוכיאב

 וליפא עמשת אל ,עמש

 ןיב לדבהה תא

 .תויביס 16-ל 8

 קקזנ יייניצריי לילצ ,ןטק לוקמר תורישי ףוחדל

 -הל רשפא םיירחסמ םימושיב .ינוציח רבגמל

 -וק םילוקמר ךותב םייונבה םירבגמב קפתס

 -עה ןחלוש תא סימעהל ךרוצ ןיאו םייטקפמ

 אל רעונה .הקיזומ רדחב ומוקמש דויצב הדוב

 םילוקמרו םיטאוו ריתע רבגממ תוחפב קפתסי

 .םילנזוא ישירחמ

 וילא 8681 קשממ םיללוכ םימייוסמ םיסיטרכ

 םאתמ ךוסחלו 60-8ס0או-ה ןנוכ תא רבחל ןתינ

 ךכ ,ץ64 תלוכי םיללוכ םירחא .ידועי 1

 -ימס לנוישנ .ואדיוו ימאתמכ םג םישמשמ סהש

 -פל תלוכי םג סיטרכה לע תבלשמ סוטקדנוק

 .ילוק ראוד ריבעהלו ססק

 תורוקמה לכמ םיצבקתמה תולוקה לכ תא

 -עב יילברעיי) רסקימה .אחאמ8-ה לברעמו דבעמ

 לכ לש תיסחיה המרב טולשל רשפאמ (תירב

 תוא רוצילו תותואה תא גזמל ,דרפנב סנכינ תוא

 רוביד יישיבלהייל לכות ותרועב .הקפהל דחואמ

 ףיסוהל ,רוטילקתמ קפומה ילקיזומ עטק לע

 הכיעד לש טקפא רוציל ,אזשז תינכותמ םילילצ

 ילקיזומ עטקמ תופיצרב רובעל ,(ת\פמ סטד)

 .רובידל הקיזוממ וא ינשל דחא

 םיעיגמ םישדחה םיסיטרכה םא קודבל ידכ

 -דב ,ינקית קסיד טקפמוק לש לוקה תויוכיאל

 דויצ לש הניחבל תשמשמה תכרעמב סתוא ונק

 תרבח לש אושוופסטת6 סיטרכה .יתיב וידוא

 -הל תילמיטפואה הריחבכ אצמנ דיטחוט 360

 ,תאז סע .םייעוצקמ םישומישלו תוגצמ תקפ

 -יס 16 לש םירחאה םיסיטרכה םג ,ונלש ןזואל

 ךומנ ריחמב - טלחהב חבושמ לוק וקיפה תויב

 סא .ליינה סיטרכה לש רלודה 600-מ תיתועמשמ

 םניא םילוקמרהו דחוימב טקש אל ךלש רדחה

 תא וליפא עמשת אל ,עמש דויצ לש תוכיאב

 םיירחסמ םימושיב .תויביס 16-ל 8 ןיב לדבהה

 -אב שמתשת יכ יופצ םהב ,ייםיילקיזומ אליי

 11 לש המיגד בצקו תויביס 8 לש המיגד תנחב

 -הל םעט ןיא (רוזחישל ץרהוליק 22-ו) ץרהוליק

 .שמומת אל םלועלש תלוכיב עיקש

 םיקיפאב קנחמ

 תורעה תפסוה וא ,ילוק ראודב תועדוה טלקהל

 הטלקהה בצקב קפתסהל לכות ,ילולימ ץבוקל

 .תויביס 8 לש הנחבאבו רתויב ךומנה

 המל ךרעב הוושת הז הרקמב לוקה תוכיא

 םישורדה ןורכזה יחפנו ןופלטב עמוש התאש

 -הל הצור התא םא לבא .סימזגומ ויהי אל ךכל

 התא ,הובג המיגד בצקו ההובג הנחבאב טילק

 .בשחמב תכרעמה קיפא תא קינחהל לוכי

 הרישי השיגיי <ורעב םישמתשמ לוקה יסיטרכ

 קיפאה לע הטילש תחקל ידכ ,פאו4  ,"ןורכזל

 ןיב ךוותל ךרוצהמ יזכרמה דבעמה תא ררחשלו

 הטילשה הובג םינותנ בצקב .ןורכזל סיטרכה

 -יא םיבשחמבו תיטסילופונומל תכפוה תאוה

 הז בצמב .סמועמ קנחי ץורעהו ןכתי םייט

 -הב ייסירוחיי ורצוויו םינותנהמ קלח דבאת

 וא הנחבא תדרוה ,רומאכ ,אוה ןורתפה .הטלק

 .(בשחמ תפלחה וא) בצק תנטקה

 (ייילמשח ןגרואיי) םידילק חולמ אזפ] תטלקה

 ןומשית תנכות תושרוד א!זפז יצבק לש הכירעו

 .(יתרשרשמיי) 5000₪%086 תארקנה

 לכל םיאתת וצותוסאפ תביבסל או[פז תנכות

 תביבסל תובר תונכות לבא ,אוק6 סאות סיטרכ

 01 גאפ אוקט- רזייסטניסב קר תוכמות 5

 הרטמה םא .ותוא םיעמטמה םיסיטרכבו 1

 -מל םיטקפא ףיסוהל איה לוקה סיטרכ לש

 ינשל סאות אוה יכ אדוו ,בשחמ יקחש

 לש יירטסאלב דנואסייה :הז םוחתב "םיכילומייה

 המישמל המאתה

 םיירחסמ סימושי

 : ריב סיקחשמ

 ךסחמ םילבוסש הלא ןיב םידהוא אצמי הז סיטרכ

 ואדיו ,תויביס 16-ב וידוא בלשמ אוה .הבחרה יצירחב

 בוטה הז .ימינפ 60 80% ןנוכל 5051 רקבו 4

 .(בייהראב רלוד 429) םיבלושמה םיסיטרכה ןיב רקיהו

19 
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 המישמל המאתה

 םיקחשמ

 ויתולוגס תוכוב ייםיכרועה תריחבייב הכז הז סיטרכ
 לעמ תחא הגרדב לוק תוכיא קפסמ אוה .תוילקיזומה
 תוכיאייב תואגתהל לוכיש דיחיה אוהו ראשה לכ
 אל טלחהבו סלוכמ רקיה אוה לבא .ייקסיד טקפמוק
 .םיקחשמל

 (-יק---הההההההה-הה-ה ה-0

 המישמל המאתה

 1ורג

 סיירחסמ סימושי

 ן 1ודג םיקחשמ

 ןקתה הז םג 0 ונוסח לש 4ו0וסקסזו-ה ומכ
 .בשחמה לש יליבקמה רעשל רבחתמה ינוציח
 לוז אל ריחמהו (תויביס 12 ונומ) םיינוניב םיעוציבה
 חונ ןורתפ הז לבא ,(יאקירמאה קושב רלוד 270-כ)
 .עסונה הצרמל

== 7--000---------7-7-- 

 .₪6 105 לש אוטפוס 5ץחות660סז-ה) 0

 ידמימ תלת לוק :דיתעה

 המגדוה רשאו ,בורקב עיגהל הייופצה היגולונכט

 לוק איה ויתס - סקדמוק תכורעתב הנושארל

 -מר העבראב שומישב רבודמ אל .ידמימ תלת

 -יב תוינופורדאווק תוכרעמב השענש יפכ ,םילוק

 ,(םיטנטפ ןגומ) ינשדח סתירוגלאב סא יכ ,תוית

 -מר ינש תרזעב בחרמב לוק תיילשא עצבמה

 .דבלב סילוק

 44- תרבח ידי לע הנכותב םשוימ סתירוגלאה

 עסשוט6 לש בבש ידי לע הרמוחבו ץגתס66 (ז5

 סושי שי ידמימ תלת לוקל יכ חוטב אל .\תגוסק

 -והל והומכ ןיא לבא ייבנועמו רתפוכמיי ירחסמ

 -יס קחשמ לכל ןילנרדנא ררועמ סזילאיר תפס

 חתפנ ,םיירחסמה סימושיה ואוביש דע .היצלומ

 דהדהמ ירוחאה רעבמה סער םע אירמנו תרעצמ

 .וניבגב

 1993 יאמ לאושי 0

 לוק יסיטרכ

0 
 םיכרועה תריחב

 סתוקט/166 5ק6סונרגתב 16 1/01ז1ת10012 500

 16018 \/גפ1סת זס /\ט61050600רנתו 6

 9 ךטת]6 3680 1

 סיטרכל םיכרועה תריחב תא ונקנעהש הביסה

 איה ךטחו6 36008 תרבח לש א₪טווופסטתש לוקה

 םינחבמב .לוקה תוכיאב הרחתמ ול ןיא :הטושפ

 סיטרכ יכ ונאצמ ,פ6 1/ג85 תודבעמב ונכרעש

 -תל המודה לוק תוכיא קפסמש דיחיה אוה הז

 ידכ אוג ץורעל קקזנ אל סג אוה .רוטילק

 ןיאש ךכ ,ןורכזה תאמו לא םינותנה תא ענשל

 -יש .םייטיא םיבשחמב קיפא קנחמ לש הנכס

 תכרע ידי לע וב השענ םיילקיזומ םילילצ רוזח

 -וחת ריבעהל החילצמה ,8-חוט ?זסוטטפ םיבבשה

 .חבושמ הניגנ ילכ לש תענכשמ הש

 ,הריקסב רתויב רקיה םג אוה הז סיטרכ לבא

 שיגרה ןונכיתה .בייהראב רלוד 599 לש ריחמ םע

 סיינורטקלאה םישערה תא עונמל חילצמ ולש

 ריחמה לבא ,םילוז םיסיטרכ רפסמב סימייקה

 סיבייח) ןופורקימהמ הרישי הסינכ ןיאש אוה

 ךרד סיטרכל סנכהלו ינוציח רבגמ ךרד רובעל

 ימ .ספ סאו ןנוכל קשממ ןיאו 0.ןאמ-ןא תסינכ

 בייח רתויב הבוטה תוכיא תא לבקל הצורש

 םג אלא ,סיטרכה ריחמב קר אל ,רתוי םלשל

 .6פ אסא רקב טיטרכבו רבגמ-םדקב

 יביטקוטא ריחמב תוניא

 ,תירעזימ הדימב קר ליינהמ הכומנ תוכיא תגרד

 םיעיצמ ,ריחמב רתויב יתועמשמ ןוכסיח ךות

 רבודמ השעמל .ונרחבש םירחאה םירצומה ינש

% 

 ידמימ תלת לוקל יכ חוטב אל

 ירחסמ םושי שי

 לבא ייבנועמו רתפוכמי*

 םזילאיר תפסוהל והומכ ןיא

 ןילנרדנא ררועמ

 .היצלומיס קחשמ לכל

 ,תורבח יתש ידי לע רכמנה ומצע סיטרכ ותואב
 א66וג .תרחא הנכות תליבח םע םעפ לכ רורצ
 (בייהראב) רלוד 299 לש ריחמ תמסרפמ \ופוסח
 -מה ינשב .רלוד 250 לש ריחמ 6סחקט/400-ו
 תויביס 16-ב המיגז קפסמ סיטרכה םירק
 יצבק תקפה .םיצורע ינשב ףרהוליק 44.1-בו
 העברא םע או רזייסטניס ידי לע תישענ אוזת1]
 אל ילוא םהלש תילוקה תוכיאה .םירוטרפוא
 איה לבא ,א₪וזופסטת6 סיטרכה לש וזל הווש
 -שמ ,תוגצמ ,יקסע םושי לכל הקיפסמ טלחהב
 -קמ לש תילקיזומה ןזואה קר .המודכו םיקח
 יטטניסה לילצה תא בוהאל אלש הלוכי םינעוצ

 הלאה םיסיטרכה ינש דצמ .א!!ס] יעוציב לש
 בר ףסכ ךל וכסחיש םירזעה לכ תא םיקפסמ

 ןופורקימ תסינכ םהב אצמת .סיטרכה ביבס

 וידוא תסינכ ,סכ ₪0א1-ל 5051 קשממ ,הרישי

 -אב השירפו הסיחדב הכימת ,62 ₪0%-מ
 ,תיסחי שלח ילוא דועיתה .אפפסא| םתירוגל
 תושוע - ריבסה ריחמהו - תונוכתה ראש לבא

 ראותב םיכוזל 5קטטותומ 16 לוקה יסיטרכ תא

 .י'םיכרועה תריחביי

 םישי''לצ

 לואר טפוסורקימ לש \אותטסשפ 80טה6 5ץ5ו6ח

 לש רתויב הקלחה היצרגטניאה תוכזב שיילצל

 רחבמו הלק איה הנקתהה .ו/ותשסש םע לוק

 תוחפש המ .םישרמ אוה הלעפהל תויצקנופה

 תטלקהו 205-ב הכימת רדעה אוה םישרמ
 לוקה תוכיא םג .ינוציח םידילק חולמ אוזם]

 .5ק60ותוחו 16-ה יסיטרכ גוזמ תוחפ הבוט

 אצ תיביצקת הקוצמב יורש התא םא ,ףוסבל

 סזסמו6 5סטת6 קזס6טססז זס סיטרכה תא שפחל

 סיטרכ אצמת סש .תוחנהב תוחמתמה תויונחב

 הנכות תליבח ,ןיטולחל הריבס לוק תוכיא םע

 -יצמ .(בייהראב) רלוד 130-כ לש ריחמו תדבוכמ
 .תיתימא הא

 (162 ימעב םירצומה ןיב האוושה תואלבט-ךשמה)



 ו מממ ₪ |

 "טוט לה בנתה . * "טה ןיכ0א 90[ ינוע -/9 2/9

 כו6ח'אב תוכיא ירפס
 6 3ו6סו ליא[ת [כ[] ב6חאה 6את6א |[

 שרוד לכל םסניח ןוריחמו טרופמ גולטק

 052-541207 'לטל רשקתה
 םיעצבמ לע עדימ לבקל ידכ

 תויונחו םיסרוקל תזכורמ השיכרו

 \\ 06 ק66%[67 1
 םלט ךירדמ

 תילגנא-תירבע הסויגל

 ח"ו 49 - מע 6

 | אקרט ה תראה א ] יי גי שד בס גקעב(אהטמא] סב ד ] 0 הו הלאשאאשאפעו]

 ץופנה רפסה לא הרידח !)א!> דומיל םלשה ךירדמה םילכ תכרע % דומיכל רפסה ₪

 דומילל לש םייברקה ליחתמל 6. תפוטנל 6 תנכתמל ₪005 5
 לקספ וברוט ישיאה בעחמה םדקתמלו תונורתפ טקסיד + תויצקנופ טקסיד + תומדוק תואסריגו

 םלשה ןיודמ

)2-[ : |" , 

 חיי" 65 - "מע 4 ה" 89 - 8 ח"מ 45 - "םע 2

 ל יקב ד כה נה ] יב ןח לאה ההאטה |

 יח סומול לע לכה תונכת 5
 תורגבל לוגרח תונולח ססותו תרוונקתה ינבמ םיליחתמל
 הדובעלו תוינכות טקסיד + לובוקב םימדקתמו

 וברוט | |ווואפסואפ| קיה
 לקספ | | 31 | שש 005 6

 םלשה ךירדמה

0 

 תוינכוח תודוקפ ךירדמ קל
 תויעב תירוקמה הסרינל בש
 תונורחפו האלמ תירבע הטרינלו / 7

 ודרוב ןור ילנטס 'מ

 תומדוק תואסריג

 דוהימע רהז

 היט 55 -ימע 350 [0] ה" 49 - מע בזכ

 ם

. //| 
 מעידה תאצפה ן
 מיעב םיבטוחמ -רטסלכ \
 ב ,םכבששבםם 255 ככ

 תויונחב םירפסה תא גיוטננהל ןתינ

 טרכארשיו הזיו יסיטרכ תועצמאב ןופלטב ןימזהל ןתינ תורחבנה םירפסה תויונחבו םיבוטחמה
 052-571582 :סקפ 052-541207 :ןופלט

 !סמ קיש ףרוצמ

 ועדה רפס <
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 יועעמ הז -בועתווממ ם'ונק'ורמ רוה"
 רביירג יבצ :םוגרת סייוו-וקסרפ ירנה

 םיחמומ לש תידעלבה םתלחנ בר ןמז הזמ היה םיטקייורפ לוהינ

 תא ןשיגדהב ,זחאמה תא תוביחרמ ,ןאכ תורכזומה הנכותה תוליבח 8 .הנושארה הרושהמ

 יישמתשמל יתודידייו יישומיש תולקיי ומכ תוצצופמ םילימ .שומישה תולק תאו םייפרגה םילכה

 תונכותה יקפס ,תאז סע .םינדיעו ןדיע הזמ הנכותה קושב ודהדה

 .אשונה תסיפתב םייטיא תצק ויה ,םיטקייורפ לוהינל

12 
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 םיטקייורפ לוהינל תונכותה לש ןחו

 רחא בקעמה תויורשפאב אוה

 תמאתה ,םיבאשמ לוהינ ,תולטמ

 יראווצ תראהו תובכרומ תוינכות

 היעבה םרטב ,טקייורפב םייופצה קובקב

 יתועמשמ חוור עיצמ הז חוכ .תמאב תררועתמ

 דע םלוא .םילהנמ לש הבחר תשקל רתויב

 תוליבחב שומישו דומילב ישוקה ,הנורחאל

 יבג לע קבא ולעה ןהש בצמל ומרג הנכותה

 לוהינל תמאב שמשל םוקמב ,דרשמב םיפדמה

 םישמתשמ לש םלזמל .ק6 יבג לע םיטקייורפ

 וספת תונורחאה םייתנשב ,םיבר םילאיצנטופ

 לוהינל תונכות לש םייזכרמה םינרציה ףוס ףוס

 תוחפ ןריחמש תונכות ולא - םיטקייורפ

 וק חתפנ ךכמ האצותכ.ןויערה תא - 5900-מ

 הבחר תשק ןיינעל םייושעה םירצומ לש שדח

 יא התיה רשאמ םישמתשמ לש רתוי הברה

 סייאמצע םינלבק ,םייללכ םילהנמ ,סויכ .םעפ

 םעפש םישנא סתוא - םינטק סיקסע ילעבו

 םיטקייורפ לוהינל תוינכותב שומישמ וענמנ

 םיריבעמ ,יניס ןפוצכ סהיניעב וארנש םושמ

 סוקמל םוקממ תוביתו תודומע תולקב

 .טרפו טנג ימישרתב

 הקיפרג ךרד תוישומיש

 4-כ ינפל הליחתה תוישומיש רתיל השירדה

 תכרעמה תא הגיצה 56008-ש תעב ,םינש

 הליבחה התיהש אסד 561500188 4

 התיה וז .םיטקייורפ לוהינל הנושארה תיפרגה

 שומישה לש חוכה תא הגיצהש תכרעמ

 לוהינל ילכ רותב הגוצתל תיתוכיא הקיפרגב

 סע ,רצומה לש טנגה םישרתל .םיטקייורפ

 יוהיזל םודאו לוחכב תושגדומה תודומעה

 התיה ,תויטירק ןניאשו תויטירק תומישמ

 לא עדימה תרבעהו תרושקתה לע הבר העפשה

 לע העפשה הזל התיהש רורבו ,הפוצה

 :רתוי דוע בוט היה קפאד םישרת .םירחתמה

 ןהילע העבצה יייע תומישמ רוחבל תלוכי

 ,רבכע ותוא תועצמאב ,כייחאו רבכעה תועצמאב

 לש תובית ןיב תויופיפכו םירשק םג רוציל

 .תומישמ

 וה | קאסת6ז 50הם0ט מח 4-לש דועב

 לע תקפסמ הרקב אלב היה אוה) ולש םייוקילה

 ןפוא לכב ,(ינוציח קשממל קקונ ןכו הקיפרגה

 שומיש לש ןורתיה תא רוריבב הארה אוה

 .םיטקייורפ לוהינל תכרעמל יפרג קשממב

 תונולחה

 ,טפוסורקימ תרבח לש 3 הסרג "'תונולחיי תעפוה

 :האבה תיתועמשמה תומדקתהה תא האיבה

 .טפוסורקימ לש תונולחל 0801601 תנכות

 םיטקילןרפה ילהנמ תא הכפה וז תכועמ

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 ,םייללכ םילהנמ ,םויכ

 םיקסע ילעבו םייאמצע םינלבק

 םישנא םתוא - םינטק

 תוינכותב שומישמ וענמנ םעפש

 םושמ םיטקייורפ לוהינל

 ,יניס ןפוצכ םהיניעב וארנש

 תודומע תולקב םיריבעמ

 סוקמל םוקממ תוביתו

 .טרפו טנג ימישרתב

 םהל הרשפיא תכרעמה .הגוצת לש םינמואל

 תוביתלו טנג לש תודומעל םינוש םיעבצ רוחבל

 תוללצהה תא עובקל ,טרפ לש

 תודומע לש סויסה ינייצמ תאו

 תולובג לש | תורוצה וא

 --- 15 | - טסקטל עבצ ףיסוהל ,תוביתה

 | ---] 423 | םינפוגה תרוצ תא תונשל וא

 12 ןיינע קר הז ןיא .םלדוג תא ןכו

 4 .תורוצו םייטטסא םיעבצ לש

 |[ ו וליא תוארהל תיצור םא

 7 שומיש ילעב םניה םיבאשמ

 תא הרבע המישמ וזיא וא רתי

 הרוצו עבצ זא יכ ,ביצקתה

 תא וריבעה הנוש

 ריהמ טבמב היצמרופניאה

 .דחא

 ץאס0- לש הריהמה החלצהה

 ד 0%

 ףרה תא התלעה ו/זאפסו5

 ושענש םיחותיפה | תיברמל

 ,תונורחאה םייתנשה ךלהמב

 ליחתה יניצר חתפמ לכש העש

 ."תונולחי תסרג לע דובעל

 ,תונוכתה | רופישל +ורימה

 תותיפה יצמאמ תא ןייפיאש

 .הדיצה קחדנ | ,םימדוקה

 "'תויפרגי = רתיל | השירדה

 .דוקיפ הספת | תוישומישו

 19 | אוה תוליבח לש יחכונה לוביה

 .ולא םיצמאמ לש האצותה

 30 | הריקסב םירצומהמ תיצחמ

 1% | | הנמנ םא .תונולח תחת םידבוע

 182 | 201607 5011801 885 תא םג

 זא יכ ,ולש יפרגה קשממה םע

 תויפרג ןה תונכותה 8-מ 5

 .ןיטולחל

0 0 \ 
0 | | | 
5115 | | \ 
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 רותפכ תציחלב היצמוטוא

 תומדקתה סיווהמ (1001.8485) ייסילכ ילגרסיי

 םירשפאמ םה .שומישה תולק םוחתב הבושח

 ההוזמה רותפכ ,המישמל ידוחי רותפכב שומיש

 וחש 16-ב .ול המיאתמה תימלצ תועצמאב

 לש טנג םישרת גיצהל ןתינ ,לשמל ,תונולחל

 ,רותפכ תציחלב ,ןונכת לומ לעופב עוציב

 תועצמאב םייוניש לש תכרעמל סנכהל םוקמב

 העונתה תויהב .המישר יהשוזיא וא טירפת

 טושפ ךסמב דובעל ןתינ ,הלק הכ בושו ךולה

 גלדל זאו בלושמה טנגה םישרתל ץופקל ,תיסחי

 לש תולועפה לש תומישמה תודומעל הרזח

 .לעופב הדובעה

 טפוסורקימ לש 2801501 תנכות המוד ןפואב

 100-ב תמלשומכ המישמ ןמסל ךל תרשפאמ

 ;םילכה לגרס יבג לעמ רותפכ תציחלב ,זוחא

 "100 תשקהו המישמ לש החיתפ סוקמב תאז

 .םויסה זוחא לש הדשב

 המישגמ טפוסורקימ לש לאס1₪6ד תנכות

 בו
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 וס 20
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 וחוק ו
 ו 0ז0501 קזסן601 /615ו0ח 3.0 (סז 5 0 ---ם₪

 ו

 בו

 טקייורפה לש רעושמה סויסה ךיראת גצומ הז ףרגב גטדס תפס סת קמ זא6

 דוחופ 1וח8 זו

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 ,םיטקייורפ לוהינ | תוינכותל

 תוירוקמה ןיינבה ינבאש םושמ | 65

 טנגה ימישרת ,וז השיג לש

 .םייפרג םעבטמ םה ,טרפהו

 יבג לע םיטקייבוא תרירג

 קלח הליחתכלמ התיה ךסמה

 .םייפרג םיטקייורפ ילהנממ

 קאס]ם6ו 50850- :אמגודל

 רורגל ךל רשפאמ 0158 4

 תובית ןיב תויוכימס לש םיוק

 םישרת יבג לע תומישמ לש

 1.0 הסרג קא01501-ה .טרפה

 תא תונשל רשפאמ תונולחל

 ךשמ תא וא ,הלחתהה ךיראת

 לש הרירג תועצמאב ,המישמה

 וא המיאתמה טנגה תדומע

 סויסל ןמיסה תכישמ

 .המישמה

 הנכות יקפס ולחה הנורחאל

 לש שדח גוסב שמתשהל

 לופכ קילק | :היצקארטניא

 המ יבג לע ,רבכעה תועצמאב

 ,"תומח | תודוק" = יורקש

 סיטנמלאב םייוניש לחתאל

 תלקסב ומכ ,ךסמה יבג לעש

 סישרת לעמ תגצומה ןמזה

 לש ץא01607-ב | טנגה

 השעמל .טפוסורקימ

 גוסב םדקתה ,3.0 ייטקיגורפייה

 הברה תויביטקארטניא לש ה

 וז הנכותב .וירחתמ לכל רבעמ

 יבג לע לופכ קילק עצבל ןתינ

 ו ו פ

| 

 תומישמ תש  .רבחמה וק ה תא התסיוו הנכותהש רחאל .םיבאשמה תא התסיו
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 ךכל ףסונב ;המישמה ירותפכ תשיג תא האולמב

 ,םירותפכ לש לודג רחבמ תרשפאמ המצע איהש

 לש תוימלצ תרישק לש היצפוא תנתונ הנכותה

 ורקמ תדוקפ וא הנבמ ,הדוקפ לכל תומישמ

 טטרשל וליפא ךל תרשפאמ הנכותה .רחבתש

 ,ךילע הבוטה ןוימדה דיכ תוימלצה תא

 .תוימלצ בוציעל רזע ילכ תועצמאב

 תויביטקארטניאה

 המינפ תפחדנ

 תוינכותה ,המישמ ירותפכ תפסוהל רבעמ

 וכפה 01807 50001.8 85 ללוכ ,תויפרגה

 המגודל .םתולועפ תוהמב סג תויביטקארטניא

 םישמתשמ | 15 1אמ-הו ק80101-ה

 ץוויכ וא תלדגהל ,רבכעה יייע לעפומה יעצמאב

 םישרת תגוצת ביבסש םינותנה ןויליג חטש

 עדימה תומכ לע תידיימ הרקב רשפאמ הז .טנגה

 .םישרתה תביבסבש

 םייפרג םיטקייבוא םע תיביטקארטניא הדובע

 תיביטיאוטניא תועמשמ תלעב םצעב איה

 תא תונשלו ,טרפה םישרתב

 קילק ;גולאיד תספוק תועצמאב ןהיניב סחיה

 לש םינות) תיצמת תלבק רשפאמ לופכ

 ןתינ התוא ,טנגה םישרת יבג לע המישמה

 .שמתשמה ןוצר יפל םצמצל וא ביחרהל

 םכח ילאטקייורפ ץועי

 תבחרה לש תרחא המכח הרוצ ןייצל יוארה ןמ

 ןיעמ לש סיעצמא תפסוה םע ,תוישומישה

 לש הרזעה תויצקנופב תיתוכאלמ היצנגילטניא

 לש ייטק'גורפ" :המגודל .הנכותה תונולח

 תא ךירדמה ,ייינונכית ףשאיי עיצמ טפוסורקימ

 ,םיטירסתהו הדובעה תורוצ ןווגמב שמתשמה

 תופדעה תעיבקל דעו טקייורפ תלחתה ןמל

 וכו העשו ךיראת לש םיטמרופ ,םיעבצב

 ןתונו ךירוחאמ בשויה ץעויכ שמשמ הז השעמל

 דזאומ 1זאש .ךלש אבה דעצה יבגל תוצע

 שמשמש - "הנשמה סייטיי תא קפסמ תונולחל

 לכמ העירפמ תוחפה ,תדחוימ הרזע תיצקנופכ

 לע רמוש ,עקרב בשוי אוה השעמל .תורחאה

 השוע התא םא קר ךיניע דגנל פוקו ,ךיתולועפ

 תרבעה ומכ ,רורב אל וא ההוזמ אל והשמ

 שרפתהל יושעש םוקמל תמייק המישמ ןייצמ

 .שדח הלחתה ךיראת וא שדח יתולת סחיכ

 רתוי תונטק תוביתב שומיש אוה ףסונ שודיח

 הנומתה לופריע תא ענומ ןלדוג ;םינותנ תנזהל

 דחאמ [אמ .הדובעה ךסמ לש תיללכה

 הבוטה הרוצב ודיקפת תא השוע ,תונולחל

 תובית קפסמ אוה רשאכ ,הז םוחתב רתויב

 רואיתל תותצמותמו תונטק היצמרופניא

 עינהל ןתינו תויה .יוכו תולטמה ,המישמה

 עוקתל דואמ לק ,ךסמה יבג לע ולא תובית

 טנגה םישרת ןיבל הניב עונלו הניפב תאזכ תחא

 .בושו ךולה טרפה וא

 8שחתדח\א | ,205 תחת תוצרש תוינכותה

 ,אפד גפז,גא םאופ-ו קס 68

 לש הארמב ןכו תוישומישב רופיש ורבע ןה םג

 רבכעב שומיש ןהל ףסונ :םימישרתה

 היפצל םייפרג םיעצמא ןכו (5טםדאא)

 1א5ד4ק1.גא) תונוש תורוצב הספדהב תמדקומ

 הזכ יעצמא היה דזאופ [ןאמ-ל .(5 ד א-ו

 יפרג ךרוע םג ללוכ 50168 .+ הסרגב רבכ

 יפל תואלמ תומאתה תושעל רשפאמה תוחודל

 םוקמ לכב טסקט ףיסוהל ןתינ ,המגודל .ךיכרצ

 ידי לע היוצר תיוז לכב וביצהלו ,םישרת יבג לע

 עורז היה וליאכ ,טסקט תבית לש ריהמ בוביס

 .ןועש לש

 וחכשנ אלש םיעצמא

 םה יפרג שמתשמ קשממו תוישומיש דועב

 םירופישה יצקמב תוטלושה תובחרהה

 םג ופיסוה תאז לכב תורבח רפסמ ,םינורחאה

 תויוארה .םייטקייורפה לוהינל םישדח םיעצמא

 ךחאומ -ב ושענש תובחרהה ןה ןלוכמ ןויצל

 דואמ בושח ילכ תוללוכה ,5.0 הסריג ,[זאמ

 תאצקה ,באשמל הנש חול ומכ סיבאשמ לוהינל

 לע הרימש ךות המישמ לוציפ ,הנתשמ םיבאשמ

 .הלוכ המישמה ראתמ לעו באשמה סלפמ

 ושמשי דציכ ,קוידב דודמל רשפאמ הז יעצמא

 לוכי םינמזה חול .המישמב םינוש םיבאשמ

 ,םייטרדנטס אל םיבאשמל ומצע םיאתהל התע

 תומייוסמ תועשב קר םיירשפא לשמל ,רשא

 הלא םיעצמאש קר אל .םימיוסמ סימיב

 אלא ,רתוי קיודמ תויהל םינמז חולל םימרוג

 םיבכרומ םיטקייורפ התע להנל םג םירשפאמ

 .רתוי הברה

 לוהינל םיבושח םיעצמא םג ופסונ תוליבחל

 קאסת:6ז -ה .ליבקמב םיטקייורפ רפסמ

 םוחתב תואלפינ השע דחוימב 505001.88 5

 םיטקילורפ רפסמ רבחל ךל רשפאמ אוה .הז

 ןתינ הבש תחא תישאר תינכותל םייאמצע

 עצבלו ,תומישמ ןיב תויוכימסו תויופיפכ רוציל

 בלושמה טקייורפה לש הקידב ןכמ רחאל

 תא לצפל ןתינ ןכמ רחאל .ישאר טרפ םישרתב

 להנמ לכלש ךכ ,ויקלחל תינש טקייורפה



 ...תונולחב לכתסת לא
 ו םהב שיש המב אלא

 ו |

 קתמ תונוכתו הופ וא רוחש לע ןבל

 םיבתכמ גוזימ ,הנפצה ,הסיחד ,תואלבט , 5 , 5

 רוזחת אל םלועל ,שגד לש 651165) תונונגסב שמתשהל ווצפושץ(ביו יפרג שגד .שומישו הדימלל לק שגד

 שגדל"לכימ תנכות לש תדחוימ הסריג .הנשיה הטישל םע אבו (לבקמ התאש המ הז האוה התאש המ)
 .תילגנאו תירבעב תויא תקידבל היצפואכ תעצומ רפסמ ךורעלו תוארל רשפא .םיירּבע םיטנופ 5

 תוירחא םיכמסמ בצעל לכות .ךסמה לע תינמזיוב םיכמסמ

 ךל םיעיצמ ונאש ינשדחה שגדמ בהלתתש םיחוטב הכ ונא יה

 שגדש םיכסת ,תיסינש רחאל !ןויסינ םוי 30-ל ותוא שוכרל תומיאת

 .םילילמת ידבעמב תרחא הגיל אוה ידבעממ םיצבק (בותכל ףאו) אורקל לוכי שגד

 אוה .םייזעולו םיילארשי ,םירחא םילילמת

 0 לש (היצלומא) היימדה ךל ןתונ וליפא

 ו 48 67 וס יו
7 
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 ךירצ אוה הילעש המישמה תא שי טקייורפ
 סיראשנ םייתמישמ ןיבה םירשקה דועב ,דובעל
 תחא המישממ םישלוג סיכיראת סא .םיפקת
 הרתיה ,הרושק איה הילא תרחא המישמל
 ,רחא להנמ לש םינמזה חול לע העיפשמה
 ,טנגה םישרת יבג לע תיפרג הרוצב וינפל תגצומ
 רשאכ .תומישמ ןיב טקילפנוקכ תנייוצמו
 תרגסמל בוש וידחי םיטקייורפה תא םירבחמ
 תומישמהמ םייונישה ,לעה טקייורפ לש
 .תישארה תינכותה תא םינכדעמ תורושקה
 םיטקייורפה תתל הרזח םירבעומ סה הנממ
 תועבונה תועפשהה תונייוצמ םהב ,םירחאה
 ןיב רשק לש וז הרוצ .רחחאה טקייורפב יונישהמ
 לש ןוויכב ןושארה דעצה אוה םיטקייורפ
 ךותל הדובע תוצובק לש ילנויצקנופ רושיק
 .םיטקייורפ לוהינ לש תוינכות
 המכ ,שממ לש שדח יעצמא הז ןיאש םגה

 תונתינה תומישמה רפסמ תא ולידגה תוינכות

 , 0-5טקסזס6א .דחא טקייורפב לוהינל

 תונתינה תומישמה רפסמ תא לידגה ,המגודל

 ולש הנורחאה סודה תסרגב 2800-מ לוהינל

 לש ייטקיגורפיי ;טקייורפב .תומישמ 16,000-ל

 9,999-ל תומישמה רפסמ תא לידגה טפוסורקימ

 תלוביקב לודיגה .1.0 הסרגב ויהש 2,000-מ

 ןוילעה הצקב תוינכותה ןוויכל הכישמכ שמשמ

 קר יכ ונעט דימתמש ,תונכות לש הז גוס לש

 יבחר םיטקייורפ להנל ןתינ ןהלשכ לדוג ירדסב

 .ףקיה

 םיעוציב יניינע

 המישמל המאתה

 וחם לוח 5

 טקיורפה לוהינ

[ 0 
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 1993 יאמ לארשי 0

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 תוליבח תצובק תא וסינ 6 ן!גַקגלוח6 תודבעמ

 תא ךירעהל ידכ םיטקייורפ לוהינל הנכותה

 תניעט :ומכ תויסיסב תולועפב ןהיתולועפ

 .הספדהו שדחמ בושיח ,םיצבקו תוינכות

 היצקינומוקלט טקייורפ לש היה טירסתה

 39 ינפ לע ערתשיש ךרעומו תומישמ 138 ללוכה

 18-ב שומיש השענ ייטקייורפייב .הדובע ימי

 דועב | .תונוש תולטמ 95 םע ,םינוש םיבאשמ

 תעב תוסחיתהל דימתמ אשונ איה תוריהמ

 ,ידעלבה סרוגה הנניא איה ,הנכות תריחב

 ונאש וז ןיעמ תונכות תיירוגטקב דחוימב

 .סיקסוע

 ,םיטקייורפ לוהינב םייזכרמה םייוסינה דחא

 ןיב םיטקילפנוק ןורתיפל תורשפאה אוה

 .סיבאשמ ןוזיאכ ףנעב עודיה רבד ,םיבאשמ

 תומישמ תזזוה תועצמאב תישענ וז הלועפ

 אבה רבד ,הדימה לע רתי םיסופת םהיבאשמש

 .םינמזה חול לש יללכה וכרואב יוטיב ידיל

 ןוזיא ,םיהז םיראשנ םינותנה רתי רשאכ

 חולל סגרותמה הז אוה רתויב בוטה םיבאשמה

 .רתויב רצקה םינמז

 ונלש יוסינה טקייורפל ,הליחתכלמ ןנכותש יפכ

 הנווכב ול ןתינ .םיבאשמ לש םלוה רפסמ היה

 יא .םיבאשמה ןיב םיטקילפנוק לש ןטק רפסמ

 ןוזיא יעצמא לע רגת אורקל הנווכ ךותמ ,ךכל

 הניחבה תא ורבעש תונכותה לכ לש םיבאשמה

 ,םייטסילאיר רתוי םיבצמ לש ןחבמב ןדימעהלו

 האצותכ ןבומכו) טקייורפה תלוכת תא ונלפכה

 תומכ תא ונראשהו ,(םסיבאשמב ךרוצה תא ךכמ

 לש האצותה .העובק - היוצמה םיבאשמה

 תונכותה לש ןתלוכי תכרעהל השמיש יוסינה

 .םיבאשמ ןוזיא תיעב םע דדומתהל

 עדמ דגנכ תונמוא

 דואמ בושח ,ולא תואצותל תונשרפה תרגסמב

 םיבאשמה ןוזיא לש םתירוגלאהש ןיבהלו רוכול

 סויקב םייונישמ עפשומ אוה .בכרומ דואמ אוה

 רשאכ דחוימב .תונוש תורוצב םיבאשמה

 ;תצלואמ תישענו תכלוה באשמ לש ותונימז

 תואצותב וביגי םינוש םימתירוגלא הזכ הרקמב

 .תונוש

 תונתונ ונתעחב לש | תואצותה | ,ןכיפל

 הנכותה תליבח לש החוכ יבגל היצקידניא

 סלוא ,יטמוטואה םיבאשמה ןוזיא סוחתב

 שי ,השעמל .תויפוס חרכהב ןניא ולא תונקסמ

 םילוכי ונניאש דע ,הלודג הכ תילאיצנטופ תונוש

 לע וא ,הז םוחתבש תיפוס הנקסמל עיגהל

 תרחא וא וז הליבח ,ונישעש םייוסינה סיסב

 .היתורבח ינפ לע תישממ תונוילע תלעב איה

 ןוויככ רתוי תויהל ךירצ םיבאשמ ןוזיא ,תישעמ

 לוהינ דועב :ומצע ןורתיפכ אלו ןורתיפל הבשחמ

 .תונמוא אוה םיבאשמ לוהינ ,עדמ אוה ןמז

 לוהינל תונושה תונכותה ונל תוקפסמש םילכה

 םיטירסת לש הניחב ונילע םיליקמ םיטקייורפ
 ךרדה תא ונרובע םיבשחמ רשאמ רתוי ,םינוש
 .עצבתהל הכירצ יהשלכ המישמש רתויב הבוטה
 ומשש רקחמב תובר אוצמל ןתינ הז אשונב
 "1992 קספ0שת6ם 1מ/ם1[זאס פדטסציי
 וריחמש 5077 501510א 1א6. תרבח הכרעש
 םיענ הז רמאמב תורכזנה תונכותה יריחמ .0
 דעו זאפד גקן,גא םאו5 לש הריחמ | ,5549-מ
 0-80 קתקקק06ז לש | הריחמ 9
 ענ תורחאה תונכותה בור לש ןריחמ .תונולחל
 הווהמ ונניא ריחמהש דמלמש המ ;5695 ביבס
 ךשמהבש תוריקסה .וז הניחבב יתועמשמ סרוג
 יבגל תיללכ השוחת ךל תתל תויושע ,רמאמה
 דובעל הו ךיא השגרה םגו ,םירצומהמ דחא לכ

 טפוסורקימ לש ייטקיגורפיי

 ךירדמה ,ייינונכית ףשא'י עיצמ

 תורוצ ןווגמב שמתשמה תא

 תלחתה ןמל ,םיטירסתהו הדובעה

 תעיבקל דעו טקייורפ

 םיטמרופ ,םיעבצב תופדעה

 הז השעמל .יוכו העשו ךיראת לש

 בשויה ץעויכ שמשמ

 יבגל תוצע ןתונו ךירוחאמ

 .ךלש אבה דעצה

 רשפאת ,תאז תמועל םיעצמאה תלבט .םתיא

 לש המרב רתי טוריפב םירצומ תוושהל ךל

 תדימ המ הנשמ הז ןיא .םידדוב םיעצמא

 יתונמואה דצה סע וא יעדמה דצה סע ךתורכה

 אוצמל יושע התא ,םיטקייורפ לוהינ לש

 ןהו ךנויסנל ןה םיאתיש רצומ וז הצובקב

 .ךיכרצל

 0-1 /-/0כך
5 
 60 ו" 5

 םיעוציבב 64. תרבח הברברתה רכיג ןמז הזמ

 רפוסייה רצומ לש םיעצמאה רשועבו םיהובגה

 תינכות לש הנורחאה הסריגה .הלש ייטקיגורפ

 ןיידע ,5895 הלועו תונולחל תדעוימה הסרגה ,וז

 תטשוקמ םג איה התעו הלא םידדצ ינש העיצמ

 הסריגלש ףא לע) יביטקארטניא יפרג קשממב
 לוהינל םיעצמא תפסות לכ א וז
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 5 רשפאמו סכתותמ ריהמ

 ו ינויללמ תרבעה \

 סיחתפמו םישמתשמ [₪ ₪[
 שוא

 ומד טקסיד 3

 טקפסורפ (] \\וחשסוש8-ה תכיפהמל
 המגדה
 הלאשה

 םינפוג חחגדה

 םייפרג ,םינותנ דסמ ימושיי רוציל ךל עייסי 0-88ןזי'

 תונומת תגצהל תורשפא ללוכו חונו ריהמ ןפואב

 0865'* יחתפמ

 0/-0|וסססז-ו =סא

 סה התוא הפשב וחתפי

 ןמז הז סיעדויו םיריכמ

 200 תפסותבו .בר

 ,יביטקארטניא ךרוע ,תושדח תודוקפ

 רצומב םילולכה רשקמו רדהמ

 .תשרב האלמ הכימת

 תלבקל י/רשקתה אנ

 המגדה טקסיד

 םייח ררועי ,ינועבצו יפרג וניה 08 -88ןזא

 ה רש םזו. -ו סמ -ב האלמ הכימת ו

 ,הלדגהו הזזהל םינתינה תונולח תועצמאב

 כ ,0060% 80%85-ו כטו!-סועח יטירפת

 וס .(/וחססוא8 תחת םירחא 80ו0 הטווסחפ, 1800 8

 5 תוינש ךות רשקיי 08-98[ סושיי ,לשמל .8וזחפק תונומת תגצהו

 50//סז6 5ססזוסז סע 095וסח. .0-600616|-ב ידמימ בר לדומל

 ונכדועי סינותנה

 דאו 09-88[ סושיי תחת

 0-6000816| תחת ודבועי סישדח סימושיי

 ענכשמ יפרג ןפואב וגצויו ךרוצ אלל \/וחטסשפ תחת

 .64-0זוסא6[ 6ז80ח תועצמאב | .תושדח תופש דומילב

 תריצי רשפאמ 00-85*

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ חפח :ציפמ

 םירצומהו תורבחה תומש ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 6/

 .םימושר סינמיס סניה

17% 



 אל 68 תרבח ,רעצה הברמל .(םיטקילורפה
 תושימג תא יברימ ןפואב לצנל הליכשה
 ,ךכמ האצותכ .תונולחה תביבס לש תודוקפה

 הקוח תינכות ןיידע הראשנ ייטקיגורפ רפוסייה
 תיניפואה תויטנגלאה תרסח ךא ,דואמ
 תוססובמה ,םיטקייורפ לוהינל תורחא תוינכותל
 ילכ לש המצועהו קמועה .י'תונולחיי לע
 ילכל םיארוק רשאכ םיפשחנ ייטקיגורפרפוסייה
 ידכ דע ללוכה םינמז חול םיקהל ןתינ .ןונכתה
 ינמז תא םיאתהל ,טקייורפל תומישמ ףלא 6

 תומישמ םיקהל ,הקד לש המרל דע תומישמה

 וא סיבוכיע ןייצל ,םיבאשמ ידי לע תוענומה

 לש םיחנומב ןה םינמזה חולב רתי תומדקתה

 ,ןנכותש ירוקמה ןמזהמ זוחאכ ןהו שממ ןמז

 תניחב ,(רשפאש המכ דע) היצזימיטפוא עצבל

 תריציו תולטמ תקולח ,רתויב עורגה בצמה

 ידוחיי יעצמא .(לסרע) ייז14א1א(06א" תולטמ

 ןמזו הלחתה ןמזב הלטמ סוחית לש אוה רחא

 ותוא תרגסמב עצבתהל תבייח איהש ךכ ,סויס

 ךל תרשפאמ ייטקיגורפרפוסייה ,ךכל ףסונב .ןמז

 רבדה ,תינמז וב דחא טקייורפמ רתוי תוארל

 .םיטקייורפ רפסמ לע תינמז וב הדובע רשפאמ

 לע בלוצ ןפואב חוודלו םיבאשמ ןזאל ןתינ

 ןיב | קתנלו רבחלו | םיטקייורפ | רפסמ

 .םייוניש עוציב תעשב סינושה םיטקייורפה

 סיבאשמ ןוזיאב תויחמומ

 לוהינ .םוחתב תוקרבה שי  ייטקיגורפרפוסייל

 לבגומ םיטירפ רפסמ רידגהל ןתינ .םיבאשמה

 המישמל המאתה

 יטקיורפה ןונכית

 ו

 טטקיורפה לוהינ
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 1993 יאמ לארשי 6

 בשחוממ סיטקייורפ לוהינ

 הז םינוש םה רשאכ ,טקייורפל םיבאשמ לש

 הדובע ,םתדובע תלחתה ןמזב ,םתונימזב הזמ

 תויולע ,הדידמ תודיחי ,תופסונ תועשו הליגר

 לכ לש הנשה חולב םידחוימ םימי - ףסונבו

 לש תיקלח האצקה עצבל ןתינ .םהמ דחא

 ,הלטמל גצהו רוזח םיבאשמ ביצהל ,באשמ

 וא הלחתהל הבוח יכיראת עובקל םג ןתינ

 םדקמ והשזיא ביצהלו המישמ לש םויסל

 לכ תא הריאשה ייטקיגורפרפוסייה .תוליעי

 םיבאשמה ןוזיא ייוסימ עוציבב רוחאמ הירחתמ

 חול תא הרצי איה ;וניתודבעמב יטמוטואה

 רצומ לכל האוושהב רתויב רצקה סינמזה

 היה ןוזיאה עוציב ןמז .הניחבה תצובקב

 דזאופ -ו 5.0 הסרג דזאופ 11אמ ירחא ישילשה

 לוהינ ,עדמ אוה ןמז לוהינ

 .תונמוא אוה םיבאשמ

 תונכותה ונל תוקפסמש םילכה

 םיטקייורפ לוהינל תונושה

 םיטירסת לש הניחב ונילע םיליקמ

 םיבשחמ רשאמ רתוי ,םינוש

 ךרדה תא ונרובע

 יהשלכ המישמש רתויב הבוטה

 .עצבתהל הכירצ

 .תונולחל אמ

 ייטק'גורפרפוסיה לש הרקבהו בקעמה יעצמא

 תומדקתה ירחא דומצ בקעמ םירשפאמ

 ,ורתונש תועש תבשחמ תינכותה .טקייורפה

 טקייורפה זוחא תא ןכו תויולע ,תודיחי

 ל"נהמ דחא לכ בתכשל ןתינ .םייתסהש

 לע םיעיפשמה ,ךמצע ךלש םיכרעה תועצמאב

 לכ לע חוודל תולקב ןתינ .םיבושיחה תרתי

 לש םיעצמאה ,ףוסבל .טקייורפ לש טביה

 תרוצ תא תונשל םירשפאמ 'יטקיגורפרפוסייה

 .ןלדוג תאו תויתואה

 ריבכמל תוינבת

 עגונה לכב הבוט הדובע עצבמ טקיגורפרפוס

 תוישארה תוגצמהמ תחא לכ .םינותנ תוינבתל

 המישמה ימישרת ללוכ - טקייורפה לש

 .תונכומ תוינבת לש רחבמ העיצמ - םיבאשמהו

 .תוינבת 13 םע עיגמ ,לשמל המישמה םישרת

 תוארמ תורחא ,תואלבט תוגיצמ תודחא

 רוציל .לוכי התא .טנג ימישרת לש תואלבט

 ,םינותנ תודומע תריחב יייע ,ךלשמ תוינבת

 לניפאמ יונישו םישרתב תופדעה תמאתה

 הדובעה תא תוליקמ הלא תוינבת .הגוצתה

 .טקייורפב

 םייוארה םיעצמא המכ שי  טקיגורפרפוסל

 ,תומישמ םע םילעופה םימישרת ללוכ ,ןויצל

 ףא תינכותה .תונובשחו םיכיראת ,םיבאשמ
 דעוימה ,ייתוסנתהיי לש בצממ רובעל תרשפאמ

 ,הרותה יעדוי לש תומר עברא ןיבל ,םיליחתמל

 רתויו רתויב שומיש םעפ לכ תורשפאמש
 תאוושהי תטיש ,המגודל .םינותנו תודוקפ
 ,קוניזה וקל תודש הפיסומ "הלחתהה תדוקנ
 םיבישחת ףיסומ ףסומה ךרעה חותינ ןפואו

 תולועפה ,רעצה הברמל .םיעוציבה תדידמל

 לש תובכש תוביצמ ,ןויסינ ילעבל תודעוימה

 לע עדימה ןיבל ,שמתשמה ,ךניב תודוקפ

 .טקייורפה

 .עויסה אוה םייחה תלקהל ףסונ בושח יעצמא

 תיתחתב תכשמתמ הרזע תרוש גיצמ אוה

 יבג לע עגר לכב גצומ רשאל השיגרה ךסמה

 דעונש אבה הדשל ךתוא הריבעמו ךסמה

 .הכירעל

 הפי אל ךא קזח

 ,קיפסמ אל ךא | ,ןתונ טקיגורפרפוסה

 הפצמ תייהש תובחרנה תויפרגה תוירשפאהמ

 תא תונשל ןתינ ,המגודל .ייתונולחיי לש םושיימ

 ,ךסמה יבג לעש םיטנמלאה תיברמ לש סעבצ

 ןפואב תונשלו טנגה תודומע ילמס תא םיאתהל

 תא וא הלחתהה ךיואת תא יביטקארטניא

 ךניא ךא .רבכעב שומיש ךות ,המישמ לש הכשמ

 וא הגוצתה ינפוג תא תונשל ,המ סושמ ,לוכי

 וא הבוג תא תונשל לוכי ךניא ,תורתוכה תא

 סקמל לוכי ךניאו ,תואלבטה תודומע בחור

 תומישמ ,טנגה םישרתב יפרג ןפואב שדחמ

 .ומייתסהש

 םגו ,וז הסרגב םישדח סה םיידועיה םישקמה

 לש החוכ תא ואולמב םילצנמ םניא םה

 תגצמ תמאתהל סישמשמ סישקמה .י'תונולחיי

 לש הדרוה וא המרה - לשמל ,טקייורפה

 לש ךסמ-תת תגצה וא יללכה םישרתב תומישמ

 תולועפל םישקמ םירסח סלוא .המרגוטסיה

 ,הספדה ,טקייורפ תרימש ומכ תוילנויצקנופ

 .םיבאשמ ןוזיא וא הקבדהו הריזג

 תסרגל דואמ המוד תונולחל טקיגורפרפוסה

 םייפרג םיטנמלא רפסמ עיצמ םלוא ,5

 ,רעצה הברמל .המישמה ירותפכ ומכ םיפסונ
 תונולתה תביבס תא תלצנמ אל הליבחה

 לכב ךא .םינותנל עיגהל השק ןיידעו האולמב
 טקיגורפרפוסה טקייורפ לוהינ יעצמאל עגונה

 .וירחתמ ןיבש םיבוטהמ תויהל ךישממ



 תשמתשמ הליבחה .סיסוריוה עגנל

 תומילשמה תונוש תויגולונכט שולשב

 רוצעל ,תולגל תורשפאמהו וז תא וז

 .םיסוריוה לכ תא דימשהלו

 טנטפכ המושרה סיסוריו תרסה תטיש 6

 םלשומ רוזחיש החיטבמ ולוכ םלועב

 םיעוגנה הלא ללוכ ,םיצבקה לכ לש

 .רכומ אל סוריוב

 .תוחכומ תויטמתמ תוטיש לע ססובמ 68

 וא כ6טטקפוחפ ןוגכ חוציפ יכילהת

 םילגוסמ אל ₪6%61756-םחפוח60חוח8

 .םיבכרומה סימתירוגלאה תא רובשל

 םיחיטבמה הנגה יוק השולשב שומיש ₪ |

 םיסוריו דגנ תיטמרה הריגס |

 ויויושאמ

 תואצמה תקדובו ןורכזב תנכושה הנכות =

 .ועוציב ינפל בוק לכב רכומ סוריו
 - תימניד הסירפל םיצבק תקדוב <

 :םיימעפ ((26%= או וז= פוח)

 הסיחד ירחאו ינפל

 .(אלל 10%) ₪5 ןורכז םע 16 תספות .

 טאצוטפ

 .םירכומ םיסוריו תדמשהו יולגל הנכות =

 םיסוחד סיצבק לש הסירפ =

 םיצבק לשו !ז4 ,גא| ,סאו דח 0

 .(וזי1ז1טואס -ל המודב) תימניד הסירפל

 .םייפרומילופ םיסוריוב לופיט <

 .ץ/ווצססץ/5 תביבסל תודחוימ תואסרג =

 קסופ-יתלבה ץורימל ץקה

 םיסוריוה יבתוכ ןיב

 הנגהה תונכות יחתפמל

 תיפוסה הבושתה הניה /-ז4/5ד-3 6

 יהא הן צפד 3

 סאתהב תלעופה הדמשהו יולגל הנכות =
 "םייונשה יולג" ןורקיעל

 םיהז םירזחושמה סיעוגנה םיצבקה <

 .רוקמל 100%-ב
 םתירוגלא לע תססובמ המיתח תטיש =

 .(גנירויט סרפ ןתח) ןיבר יפורפ לש
 םיסוריו תפיקעל דחוימ ןונגנמ =

 .םינקמח
 .םיטרופמ םיחווד תריצי <
 ,רבכעב הכימת ,ההובג שונא תסדנה <

 הרזע יכסמ

 םיסוריוב הטילש זכרמ ,מ"עב תוכרעמ דחא .ףא .יפ

 תוכ רע מ (5623607)03 :סקפ (5617175)03 :לט ,67012 ביבא לת ,114 הוקת-"חתפ ךרד

 ה
 בשוחה סוריו-יטנאה

= 

+ + 

2 

 אר

| + 

-- 

 / :אסצפו | תרושקת תותשרל

 צ.האהוצ5ד 3/או א \-הזא ה15ד :3 סו 6/6

 ןקתות הנכותה ,תרשה לע הנקתה רחאל <

 תשרה תונחת לכ לע תיטמוטוא

 אסש/אאפ) או -כ לעפומ רצומה <
 בוק לכ קדובו (!0 081 5 וסן

 סיעוגנ םיצבק .תרשה לא קתעומה

 י"ע הקידבל ,"דודיב" רוזיאל וחלשי

 .תשרה להנמ
 ללוחמ איהשלכ הנחת לע סוריו יולג =

 תשרה להנמל הרהזא תעדוה חולשמ

 . 6045015 -לו
 עובקל רשפאמה (50₪5000188) ןמזתמ =

 לכב -/גאאש5ז וא א/ופטפ לש הצרה

 .סדא תוברעתה אלל ,הנותנ העש וא םוי
 לכ לע ואוזיוטוצפ -ו שאשומט5 לש ןוכדע <

 .רותפכ תציחלב עצובמ תשרה תונחת

 תונחתל תשרל רוביח עונמל רשפאמ =

 . וזיוטזאס וליעפה אלש

 ירחא בקעמל אדוץוא05 6065015 .

 .םישמתשמה לכ תולועפ

 תוכ ר ע מ סזז1
11% 

 יה /ואססוי/צ .מדעב תויגולונכט מרב לש םימושר רחסמ ינמיס םניה 1/0( -ו \גאגודפדנ , טאו

 .אסיז( וא6. לש םימושר רחסמ ינמיס םניה 011 -ו תאפדרי/\86 . /וו680507 לש םיושר ירחסמ ןמיס וני

 דנלוכלומ:ןיקסר איג :בוציע
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 המישמל המאתה
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 טקיורפה ןונכית

 טקיורפה לוהינ

| 
 . ריבס טקיורפה תבותכת

2 

 עודג הדובע תצובק לוהינ

0 
 | 6 68 ם6וטק ם6קסחפ 5666016 0ק00ה2 ום4 ש/שסא |ןוק
 ופופ

 כ שא 2 %
0 = 

 ככ

 וז פא 5
 1160 1גחוחק

 לוהינל תינרמוי יתלב השיגב תטקונ וז תכרעמ

 תוילנויצקנופ רבדה תועמשמ דועב .םיטקייורפ

 ,הגוצתה בצמ לע הרקב תוחפו ,רתוי הכומנ

 ידמל הלוזו תיגול ,עוציבל הלק תינכותה

 לבקת ,וז הנורחא הסריגב .(5549 הריחמ)

 תויורשפאל ףסונב בחרומ ןורכיזב הכימת

 .םיטקייורפ תתל תובחרומ

 תינללוכ השיגב תטקונ 1457 21.ג8א תכרעמ

 המישמה תא ךפוהה רבד ,םינמזה חול ןונכיתב

 תרירב .ידמל הטושפל ,טקייורפ תינב לש

 ןיזמ התא ,ג0דנשה'צ לש תגצמל לדחמה

 זאו ,יכרריה הנבמב תומש תמישר לכל סדוק

 תא אלממו ולוכ ךסמה ךרואל תחא םעפ גלדמ

 תא אטבל ןתינ .תונושה תומישמב סינמזה

 ןמז ,הדובעה ךשמ :תונוש תורוצב םינמזה

 וז תכרעמב ןיא .םדא ימי תעקשה וא ,יכיראת

 םישרת .םיבכרומ םיספט ינימ לכ אלמל ךרוצ

 תא סיגיצמ סלוכ ,ןוילגהו טרפה םישרת ,טנגה

 .ךסמה לש לאמש דצב המישמה לש הארמה

 ,יללכ הארמב םינגרואמ םה םג םיבאשמה

 .הנשה חולו םיבאשמ ,הניעטה תוגצמב עיפומה

 יבגל עדימ דואמ טעמ תשררוד ןלפטסניא

 רבחל ןתינ אל ,המגודל .םיבאשמהו תוליעפה

 ןונכית לע השקמה הדוקנ ,המישמ לש םינמז

 ופיסוה 4.0 הסרגב .יתימא םינמז חול לש

 ,(\א85פ) הדובע ינבמ לש טוריפו רואתל סידוק

 אל תינכותה .המישמה סשמ קלחכ קר סלוא

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 סנמא ןתינ .הלא םידוק יטמוטוא ןפואב רציית

 תינבתה סלוא 85 לע םיות תכסמ ךורעל

 רפסמב דחא דוקב שמתשהל ךממ תענומ הניא

 לובליב לש בצמ רוציל לולעה רבד ,תומישמ

 ךרוצל הלאכ םידוקב שמתשהל הסנת רשאכ

 .חוויד

 ...לבא ,רמושמה ןייכ

 םיקיתעה םיקשממה דחא תא שי ןלפטסניאל

 - תינכותל הסינכה .ונרקסש הצובקב רתויב

 הדובעה יחטשמב לופיטה ,ןבל רוחש ךסמב

 סינותנה | ןויליגב םינותנהו ,דואמ טושפ

 סיעבצ ףיסוהל סנמוא ןתינ .הזב הז םיבברועמ

 .דואמ הרצ הריחבל םיעבצה תשק םלוא ךסמל

 .הזכ יביטימרפ הארמב םיקלוח םימישרתה סג

 תודוקפ לש הרוצב תועיפומ תינכותה תודוקפ

 תיתחתב 1-2-3 סוטול לש הלא תמגודכ תוצפוק

 רבכעב הכימת סנמוא ופיסוה וז הסרגב .ךסמה

 היעבה .ידמל הבולע הרוצב תמשוימ איה ךא

 רבכעה תזוזת .רבכע ןמס רדעה איה תירקיעה

 לוכי ךניא סלוא תראומ הדומע ידי לע תנמוסמ

 .ךלוה התא ןאל דע תעדל

 תומישמה תונמוסמ ,וז הנכותב טנגה םישרתב

 תומישמו תומלש תודומע תועצמאב תויטירקה

 .תווקווקמ תודומע תועצמאב תויטירק ןניאש

 תודומעל םוכיסה תודומע ןיב ןיחבהל השק

 התואב םישמתשמ סהש סושמ ,המישמה

 .עבצ ותואבו הדומע תרוצת

 ןיבמ רתויב בולעה ילוא אוה טרפה םישרת

 תיצחמ קר ספות אוה .ןאכ םירכזנה םירצומה

 תא םיספות המישמה יטרפ דועב ,ןסמה חטשמ

 קר תוארל ןתינש ךכ ,ולש תילאמשה תיצחמה

 ףסונב .דחא טבמב ולוכ טקייורפהמ ןטק קלח

 הדבועהו םישרתה גצומ הבש תיכנאה הרוצה

 לש ירוקמה רדסב קר וב עונל לוכי התאש

 .דואמ לבלבמ והשמל ותוא השוע ,תומישמה

 םיבאשמ רואתל םישלח םיעצמא

 ןה ,ןלפטסניאה לש רתויב תוקעוזה תולבגמה

 רפסמ תא ןיזהל ןתינ ,םנמא .םיבאשמה סוחתב

 המישר לבקל ןתינ ןכו םיירשפאה םיבאשמה

 תמר ןייצל לוכי ךניא םלוא ,תויולע לש

 ביצהל וא תואצקה לצפל לוכי ךניא ,היצלפניא

 בצעל השק האצותכ .יקלח ןפואב םיבאשמ

 לבקל ןתינ ןכש המ .תקפסמ תונקידב תואצקה

 רבד ,באשמ לכל םידרפינ הנש תוחול םה

 באשמ לכש תועשה רפסמ תא עובקל רשפאמה

 .דובעל לוכי וניא םהבש סימי וא דבע

 היתודוקנמ וניא אוה יטמוטוא םיבאשמ ןןוזיא

 ןוטא = ייוסינב .ןלפטסניאה לש | תוקזחה

 רתויב עורגה סוקמל וז הנכות העיגה םיבאשמה

 הנכותל שי תוריהמל עגונה לכב .רקסה תצובקב

 םיבאשמה ןוזיא יוסינב .םיברועמ םיעוציב וז

 - הטמלמ ינשה סוקמה תא הספת הנכותה
 ןוטיאה תוכיאב בשחתהב ידמל העיתפמ האצות
 התכז תינכותה ינש דצמ .השע אוהש הבולעה

 ,טקייורפה תרימש תוריהמב ןושאר סוקמב

 העיגהו טקייורפ תניעט תוריהמב ינש םוקמ

 סינמז חול לש שדחמ בושיחב ישילשה סוקמל

 .המישמב סייוניש רחאל

 םיבאשמ תאצקה

 ןיב םיבאשמ קלחל ךל תרשפאמ ןלפטסניאה
 סה רשאכ קרו סלוא ,םינוש םיטקייורפ
 בחר סינמז חולב םיטקייורפ תתכ םיבלושמ

 טקייורפב םיבאשמ ןוזיא עוציב תעב .רתוי
 תנזה רדס שמשמ ,םיטקייורפ רפסממ בכרומה
 ןתניתש תופידעל רוטקידניאכ סיטקייורפה
 .םינושה םיטקייורפל םיבאשמה תאצקהל

 שמתשהל תורשפאה הנושארל הסנכוה 4 הסרגב
 םיטקייורפב םינמז תעיבקל תונוש תוטישב
 .עובק יפוס ןמז לש וא ליגר ןמז לשמל ,סינוש
 ןורכיזב תשמתשמ וז הנורחא הסריגש ןויכמ
 רפסמ ילעב םיטקייורפ םיקהל ןתינ בחרומ
 2500 - ךרעב :רשפאמ ןורכיזהש לככ תומישמ
 יונפ ןורכיז לש טייבהגמ לכל תומישמ

 בקעמ ינותנ תנזה

 עגונה לכב הבוט הדובע השוע ןלפטסניא תנכות

 ןיזהל ןתינ .טקייורפה תומדקתה רחא בקעמל

 דע לש בישחת לע ססובמה ,תומדקתה זוחא

 וז ןיא .ומייתסה המישמה לש םידעיה המכ

 רוחבל ןתינ ךא ,האצוה לש וא ןמז לש הדידמ

 ךל תורשפאמה ,ףסומ ךרע לש תוטיש רפסמ

 לש םיחנומב התשענש הדובעה ךרע תא בשחל

 לש תולע יכרע לע ססובמ הז רשאכ ,ףסכ

 רומישי  תיצפוא תא תרחב םא .םיבאשמה

 רשפאמו דרפנב רמשנ ןוכדע לכ ,ייהירוטסיה

 .תונמתסמה תומגמה רחא בקעמ

 לש עוציבה רחא בקעמה יעצמא ןיבמ

 רתויב שלחה קלחה אוה חוויד ,ןלפטסניאה

 םוחתב המדקתה וז הנכותש ףא לע תאז ;הלש

 תוספדמבו רטולפב הכימת סויה תנתונו ,הז

 תנתונ אל ןיידע תינכותה ונרעצל .051750 7

 תוחודה לש םתעפוה תרוצ לע ללכב הרקב

 .תוחוד םתוא ןכות לע דואמ שלח חוקיפו

 לש סיעצמאה תולבגמב קפתסהל לוכי התא סא

 איה ,יביטימירפ ןונכיתבו מופ 4.0 ןלפטסניאה

 יסיסב טקייורפ לוהינל הלק ךרד דל העיצמ

 .יטירק ביתנ סופיטמ

 דו אש
 ו

 שיש תונולחל קשממה תא הרסח איהש סגה



 ב אש מש |

 תוירחאבו ...תוכיא יאלמב םיקיזחפ ונחנא

 ./.ג4, 5.34% כ. 41[ חונורבז
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 םינותנ ףוסיאל דויצ ₪ ל ק6-ל יטנגמ דוק-רב יארוק * דוק-רב/ םייטנגמ םיארוק תובלושמ תודלקמ ₪ | םיפוסמ ןווגמ ₪
 רבח/יארשא יסיטרכ בויח *
 םידבוע תוחכונ *
 הנכות תחטבא *
 ןימאו ריהמ םיטירפ טלק *
 םיגוסה לכמ דוק-רב תאירק *

 ילרגטניא יטנגמ ארוק
 < 000 תוכיא תדלקמב בלושמ

 תוריכמו תונמזה ףוסיא *
 יאלמ תריפס *
 ךוציי תפצר לוהינ *
 רקחמו םינלמעות ימושיי *
 םינעטמ עוניש *

 :וניתוחוקל ןיב

 ,תורוקמ ,למשחה תרבח
 ,ךוניחה דרשמ
 ,ליטסכט אתלד
 ,פוא וק ,הלוק הקוק
 ,סקטיאס ,זגארשימא
 ,עבט ,םילעופה קנב
 ,ץיבודיווד תייפאמ
 ,הי'גדול ,וקסקרגא
 תוימוקמ תויושרו תויריע
 ,םירחא םיבר דועו

 םידיינ תוחכונ ינועש +
 םינומ תאירק *
 םיקופינ *
 םיריחמ תומיא +
 םינמז תודידמ +

 תמלשומ תכרעמ
 הדובע רקח *

 קוושמל
 ןכוס
 ןרכומ

 תבשבשחל אלמ קשממ | ירא תינוריכמ

 הנכותה חותיפ
 ק6 יבג לע לקספ וברוטב



 ריעז ןופוסמ
 קנע ךסמ

 לקשמב לק

 םיטנופ ןווגמב יפרג ךסמ

 בחר ןורכז

 אשד 7



 הווהמ 5.0 הסריג דזאומ 1זאמ תנכות ,התוחאל
 לע שימג חוקיפ ךל תנתונ איה .ןיוצמ רצומ
 ןומזיתב תרדהנ הדובע השועו ,םינותנ תוינבת
 הקיפמו דומצ בקעמל םיעצמא םע ,םיטקייורפ
 הרבגתה םג וז הנורחא הסריג .הלועמ יפרג טלפ
 הש םיבאשמה לוהינ לש תושלוחה לע
 רשועו .קמועה .הלש תומדוק תואסרגב
 ךחאומ 1אס-ה תא תכפוה הלש םיעצמאה
 רתויב בוטה רצומל ,5699 הריחמש ,5.0 הסריג
 תקיפרג ,םוקמ לכמ .םיותה יססובמ הלא ןיבמ
 ףסואל תודותו ,תמכחותמ הניא הלש הגוצתה
 הכפה דזאומ 1ז1אמ ,הלש רישעה םיעצמאה
 רשאמ שומישלו דומילל רתוי השק תויהל
 איהש הליבח !האצותה .תומדוקה היתואסרג
 םייט לופי םיקסועש םיננכתמל דואמ הבוט
 הנניאו ,םיבכרומ םיטקייורפ ןונכיתב ייבויג
 םיטקייורפ לש םינמדומ םילהנמ לש שומישל
 .תיסחי םיטושפ

 סוטולה לש םיטירפתה תרוצב תויונב תודוקפה
 .ךרד רוציקל םישקמ לש לודג רפסמו 3

 רבכעב הכימת בטיה הבליש דואו זאפ

 תישענ םינותנה תנזה .םיללגנ םיטירפתבו

 ,םיצפוק םיספט לש תיגול הלבט תועצמאב

 התא רשאכ םיעירפמ םימעפל םהש הארנ סלוא

 ,באשמ תפסוה תעב .ינשל דחאמ גלדל ץלאנ

 סינותנ תובית שש ךרד רובעל ךילע ,המגודל

 לכ לש המישר האור ךניא םלועלו ,םיספטו

 םתועמז תא םג הליכמש םיבאשמה

 .םהיתויולעו

 םינותנה ינבמ תא ךמצעל םאתה

 המישמל המאתה

 יטקיורפה ןונכית

 קסמה א בר

 טקיורפה לוהינ

 | רסו בננו היוסמועבה יעקב 2 הלקדטעמת

 טטקיורפה תבותכת
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 1993 יאמ לארשי 0

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 אוה דזאופ 1ןאמ-ה לש ירקיעה הדובעה חטש

 דצב םינותנה ןויליג חטש םע טנגה םישרת

 םישרתב תומישמ ןיזמ התא וב םוקמ ,לאמש

 תחא תבב תודומע 16 דע גיצהל ןתינ .יפקיה

 לע עדימ לש בחר סוחתמ םינותנ תריחב ךות

 .טקייורפה

 תשירד יפל תובצועמה תוינבתו םירטליפ

 לש רתויב םיקזחה םיעצמאהמ סה חוקלה

 םיקהל ךל תרשפאמ זזאומ [זאמ .תינכותה

 יגוסו תודומעב םינותנ ינבמ לש תוינבת רומשלו

 סינותנה תגצמל םימאתומו םינגרואמה סינותנ

 ,יושע התא .השוע התא התוא הדובעלו ךלש

 תולע ינותנל דחוימה הנבמ רוציל ,לשמל

 תולעה לעו ביצקתה לע עדימה תא הארמה

 םישדקומה םינותנ רפסמ סע דחי ,לעופב

 םירמשנ םינבמה .תולעב םייוניש יבישחתל

 ךכ ,תפלשנ הבית ךותב תאצמנה ,המישר ךותל

 תוגצמ ןיב רובעלו סהילא תשגל ןתינש

 .ההובג תוריהמב

 ךות ,םינותנה תוגצמ תא ךמצעב בצעל דוע ןתינ

 םע דחי תוננסמ לע העבצה וא תריחבב שומיש

 תא דקמל ךל תורשפאמ תוננסמה .ךלש םינבמה

 חוויד לבקלו תוכמסנ תומישמל ךביל תמושת

 םילוכי תוננסמל .טקייורפב דחוימ עדימ לע

 שמתשהל ןתינו םילופכ םינוירטירק תויהל

 וא יימ לודגיי ומכ םייתומכ םייוטיבב ןרובע

 לש המלש הירפס סע העיגמ תינכותה .ייל הוושיי

 ןתוא רומשלו ןהילע ףיסוהל לוכי התאו תוננסמ

 .תוננסמ לש תפלשנ הביתב

 םיעבצב שומיש ךל תרשפאמ םג דזאופ זאמ

 איה .םירחא םימצעלו םיטירפת ,טסקטל םינוש

 תודומע לש הגצהה תרוצ לע חקפל הלוכי הנניא

 םייפרג םיטנמלא וא טרפה תוביתו טנגה

 תומישמל טנגה םישרת תודומע .םירחא

 ידמ רתוי תומוד תויטירק ןניאשו תויטירק

 קר שמתשמ טרפה םישרת םג .הינשל תחאה

 לע השקמש המ יקפוא רושיקב וא יכנא רושיקב

 .םיבכרומו םילודג םיטקייורפב היפצ וא האירק

 טקייורפה הנבמ

 ךל םירשפאמ תינכותה לש ןונכתה יעצמא

 חוקיפל ,טקייורפה לש קיודמ לדומ תונבל

 לש סינמז ינותנ ןיזהל ןתינ .ןונכיתה לע קיודמ

 חולב שמתשהל ,הקד לש המרל דע המישמ

 לע הרקבל ,ץמאמ תעקשה יפל דדמנש סינמז

 םיצקומה םיבאשמה רפסמ יפל המישמ ינמז

 בייחיי יפל תומישמ לש עובק רפסמ ןיזהל ,הל

 ךיראת "...ירחא אל" וא "...ינפל אל" ,ויליחתהל

 ידכ 085-ו ואפ8 לש םידוקב שמתשהל ,םיוסמ

 תצובק יפל וא תיפקיה המרב תומישמ ןנסל
 וא תומישמ לש תויופידע ןיזהל ,םיבאשמ

 תויופיפכה | יגוסמ אוהש הזיא | תונשל

 .תויוכימסהו

 קלחל תורשפאה אוה 5.0 הסריגב ףסונ שודיח

 תונימזה יפל הנלחתתו הנקספיתש ךכ תומישמ

 רשפאמ םג דזאומ 1ז1אמ .שורדה באשמה לש

 ,יהשלכ המישמ רתוי םדקומ ליחתהל באשמל
 םא .ןנכותמהמ םדקומ ןימז השענ באשמה םא
 תומיאתה תא דביא המישמב עקשוהש מאמה

 ןמזה רחא דרפנב בוקעל ןתינ ,וכשימ ןיבל וניב

 .דיתעב עיקשהל דוע שיש ןמזה לעו עקשוהש

 סיבאשמ לוהינב תומדקתה

 הרידא הציפק הגיצמ 5.0 הסרג דזאופ זאמ
 התע ןתינ .םיבאשמה לוהינ םוחתב המידק
 זוחא ,םוכט יפל באשמ לש תונימז הב תונשל

 הלאכ םייוניש 300 דע עצבל ןתינ .ךיראת וא
 .באשמ לכל

 דזאומ אס לש יטמוטואה םיבאשמה ןוזיא
 תמיוסמ הדובע וא באשמ איצוהל םג יושע
 .סויסה ךיראת תקיחד אלב ,השלח הפוקתב
 השימח דע לש תומרגוטסיה גיצהל ןתינ
 הלודג תובישח לעב רבד ,תחא תבב םיבאשמ
 סינוש םיבאשמ דציכ תוארל םיצור רשאכ
 ךותב תוליעיב םידבוע םהיניב םירושקה
 ךילע תולקמ תומרגוטסיה רפסמ .טקייורפ
 לע רתוי תוא) חוקיפ גישהלו ,ינדי ןוזיא תושעל
 .ןנורתיפ לעו תויושגנתה

 איה דואופ [זאמ לש יטמוטואה ןוזיאה תניטור

 הריקסב וניסינש תוינכותה לכמ רתויב הריהמה

 התיה תינכותה םירחא םיחטשב ,סוקמ לכמ .וז

 .תורחאל סחיב תיטיא

 עוציב רחא בקעמ

 בקעמל סינווגמ םיעצמא העיצמ דזאופ אמ

 ןה לעופב הדובע ןיזהל ןתינ .עוציב רחא

 לש םסיחנומב ןהו עקשוהש ץמאמ לש םיחנומב

 הדובעה תומכ תא ךירעהלו ,אצוהש ףסכ

 םיגשיהה תא םיניצמה סירפסמה .המלשוהש

 םיבשוחמ ,הלטמו הלטמ לכ םימכסמו

 .לולקיש תוטיש רפסממ תחא תועצמאב

 רחא בקעמל םה םסג םיעייסמ תוחודה

 תוחוד יגוס 14 שי תינכותל .תומדקתהה

 לכ לע חוודל הכלהל ןתינש ךכ ,םיילאוטסקט

 סה ,זואומ 11אמ לש םייפרגה תוחודה .ןותנ

 הנבמ ,םיווק יבוע לע חקפל ןתינ :םייתוכיא

 ,םיעבצה לע ,תוביתה תורוצו המישמה תודומע

 ןתינ .וחאה טסקטו ללמה לע ,תורתוכה סוקימ

 .ותספדה סרטב טלפב תופצל

 תכרעמ התויהמ תועבונש תולכגמה ףא לע

 איה 5.0 הסרגב דזאופ 11אש-ה ,םיות תססובמ

 םינמז תוחול תונבל ךל רשפאמה ,הלועמ רצומ

 לוהינ םג הל שי תעכו ,םינדועמו םיקיודמ

 ךרטצת :הב ץוקו הילא לבא .םכחותמ סיבאשמ

 דומיל ןמזב תוליעיהו סוכתתה ליבשב םלשל

 .הלש קשממה לש תולבגמבו ךורא



 ואב תאצוהב םיבשהמ תורפס ₪

 םיבשחמו הנכות תורפסל זכרמה

 הלעבה תוברעמ

42.- 

 םוטרשו הקיברג

 ןוטילסומ <>
 םינוטילקת ינוע ללוכ

 תורחבומה םירפסה תויונחבו גאב תויונח תשרב גישהל ןתינ
 03-5288281 רטנס ףוגנזיד ביבא לת
 03-5490720 49 בולוקוס ןורשה תמר
 052-911184 50 ןמצייו ,ינורהא זכרמ אבס רפכ
 08-405808 53 ןמצייו ,רתוינק הנויצ סנ

 % 08-471432 ןופלח 'גספ 175 לצרה תובוחר
 053-6258266 'ב המוק ,ןורשה ןוינק הינתנ
 03-5794711 13 תרנכ ,קרב ינב
 ו יונועל םינתינו מ"עמ םיללוכ ,ח"ועב םיריחמה
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 המישמל המאתה

 ו6 (סז \ץוחססש

 טקיורפה ןונכית

 יטקיורפה לוהינ

 [ וכמה בע הערה טטציסל 12808 ]

 טטקיורפה תבותכת

0 

 הדובע תצובק לוהינ

 [סזח8] ם9ו

 מו מ דה

4707/02 

 דאז אש וסז 5
 לו

 ,1.0 הסרג תונולחל דזאו₪ 1ז1אמ תריצי ךרוצל

 לש סודה תסרג תא החקל אל קטנמיס תרבח

 ."תונולחייה תביבסל התוא התנישו רצומה

 תכרעממ קשממה תא החקל הרבחהש הארנ

 לא .התוא הביחרהו ,סא 78687 ,הלש תרחא

 רצומ קפס אלל איה תונולחל דזאומ 1ןאמ ,ששח

 לוהינל תוכרעמ לש יזכרמה ךרעמל ךיישה

 תופסותתמ המכ םוקמ לכמ .םיטקייורפ

 ץוחמ וראשנ ,05 תסרגל ופסוהש תונורחאה

 .5699 אוה הריחמש תכרעמל

 ךזאומ [זאמ לש טושפהו יטנגלאה קשממה

 אלש .תכרעמה לש לק דומילל עייסמ תונולחל

 תורוצ לש רחבמב ךינפב תומלוהש תוליבח ומכ

 תונולחל דאו 1זאמ ,טקייורפ לש תגצמ

 תרשפאמו םינטק םיטנמלא המכ םע הליחתמ

 יפכ תוגצמה תא רומשלו ךנוצרכ תונשל ךל

 םיטירפתהו םיכסמה ,ךכל ףסונ .ךל שורדש

 םיידועי המישמ ירותפכ ,םיבברועמ םניא

 לוכי התאו ,תוטושפ תויצקנופ הברה םיעצבמ

 .ךיכרצל תגצמה תא םיאתהל הלק הרוצב

 דזאומ 1זאט לש הכרעהל יוארה ןונכתה תא

 התא וב ,ןושארה ךסמב רבכ הלגת תונולחל

 ןיב רוחבל ,הרצק חיש-וד תביתב ,שקבתמ

 תריחב ,תדבע וילע ןורחאה טקייורפה תניעט

 שומיש וא שדח טקייורפ תלחתה ,רחא טקייורפ

 שארמ תונכומה תוינכותה רשעמ תחאב

 1993 יאמ לארושי 0

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 לוחתיאל תינכות) .טקייורפ לוחתיאל תודעוימה

 תינכות תיינבל שארמ הנכומ תרגסמ ךל תנתונ

 .(טקייורפ לש

 היפצל תויורשפא שולש

 תוגצמ שולש העיצמ תונולחל דזאומ אמ

 םישרת ,טנג םישרת :טקייורפ תריציל תוירקיע

 םישרת תגצמ .םיבאשמ לש סינותנ ןויליגו טרפ

 אוה .ירקיעה הדובעה ךסמכ תשמשמ טנגה

 ןויליג אצמנ ילאמשב ,םיקלח ינשל לצפתמ

 .טנגה םישרת תא קיזחמ ינמיהו ,םינותנה

 לש תודומע 26 דע גיצהל ןתינ סינותנה ןויליגב

 םינומשו האמ ךותמ רוחבל ,תחא תבב םינותנ

 טקייורפב הייפצ ךל רשפאמש רבד .תודש

 דקמתהל ךל רשפאמו ,רופיצה ףועממ ותוללכב

 .תומדקתה לשו תויולע לש םיטרפב

 תוינכותה לכמ היקנה איה טנגה םישרת תגצמ

 תסנכנש עגרב | .ונחבש תונולחה תוססובמ

 יכשימו הלחתה יכיראת הנשמ התא ,הכותל

 ,המישמה תודומע לש הרירג ידי לע תומישמ

 סיוק תרירג ידי לע תויוכימסו תויופיפכ הנשמו

 ןתינ הז םישרת | .תודומעה ןיב םירבחמ

 ,תובלוצ תואלבט לש תגצמב הפלחהל

 וא םיבאשמ תעקשה תוארל ךל תורשפאמה

 .ןמז לגרס ינפ לע תוקלוחמ תומישמ לש תויולע

 הברה תוארל תרדהנ ךרד אוה ןורחאה יעצמאה

 .דיחי טבמב היצמרופניא

 לש הדובע תמירז גיצמ ,טרפה םישרת ןולח

 תא תונמסמה תוביתהשכ ,ךלש טקייורפה

 תובית ךותב תואצמנ תודרפנה תומישמה

 אוה טרפה לש יללכה םישרתה .יללכה םישרתה

 דואמ הפי הרוצב ןגרואמה ,ידוחיי יעצמא

 לבא ,8צא/4אא6 תרבח לש סירצומל ינייפואו

 ךתוא םיניינעמה םיוקה לכ רחא בוקעל השק

 .םיבכרומ םיטקייורפב

 היצמרופניא ןיזהל ,תומישמ ןאכ רוציל ןתינ

 טטרשל ,המישמה תביתבש תודשל תורישי

 המישמ תובית רורגלו תויופיפכו תויוכימס

 ףדמ יבג לע "ןולחיי שקמ .םוקמל םוקממ

 תא ןיטקהל וא ביחרהל ךל רשפאמ ,םילכה

 .ךלש טרפה תשר לש תגצמה

 ןיזהל לוכי התא םיבאשמה לש םינותנה ןויליגב

 םא .ךלש םיבאשמה ללכ לע עדימב תופצלו

 התא ,טנגה םישרת ןולחל הז ןולח רשוק התא

 תומישמ ןיבל םיבאשמ ןיב רוביח ךושמל לוכי

 אוה הז דוביע .תולטמ םיקהל ךכ ידי לעו

 .תרדהנ הרוצב יביטיאוטניא

 רוציל לוכי התא ,תוירקיעה תוגצמה לע ףסונב

 גלדלו םייטרפה ךיכרצ יפל תופסונ תוגצמ

 לש םינוש סיטביה לע דובעל תנמ לע ןהיניב

 תננכיתש תגצמ רומשל לוכי התא .טקייורפה

 חתול ךותל התוא ןועטלו ,הירפיס ףבוקב ךמצעב

 .והשלכ םינמז

 שומישה תולק

 םיטושפ םיטירפת לע הרמשו הכישמה הרבחה

 תועצמאב עוציבל תונתינ תולועפ הברהו

 תוימלצה 32-מ תחא לע הציחלו העבצה

 ,םיציחל .םילכה לגרס יבג לע תואצמנה

 ,ךותיחל ,םישרתה יונישל םימייק ,המגודל

 ,התוללכב המישמ ןומיסל ,הקבדה וא הקתעה
 ,ןומזת ,המישמל גולאיד תבית תחיתפל וא

 .יהשלכ האצקה לע עדימ וא סושיר

 ןתינ ,ידמל הנטק איה חיש-ודה תביתו רחאמ

 לע דבוע התא דועב החותפ התוא ריאשהל

 ךל עירפת איהש ילב טרפ וא טנג םישרת

 .םישרתה תגצמל

 60-) הנשמ סייט ארקנה תכרעמב ףסונ באשמ

 ריהזמו גולאיד תבית תרוצב ץפוקה ,זסד

 אל והשמ עצבמ התאש הארנש סעפ לכב ךתוא

 םוקימל המישמ תדומע תכשמ ,לשמל סא .רורב

 הצרת םא ךתוא לאשי הנשמה סייט ,שדח

 .הלחתה ךיראת עובקל וא תויוכימס רושקל

 םילכ

 יכ םע םיקזח סילכ עיצמ תונולחל דזאוח אמ

 ןנכתל ןתינ .םיטקייורפ לוהינל םילבוקמ יתלב

 דע םינמז ןייצל ,טקייורפב תומישמ 8000 דע

 ןמז יחנומב שמתשהלו העשה תירישע לש המר

 יפל םינמז חול תדובע ןימזהלו םייכיראת

 םיושע | םיטקייורפה .הדובעה | תעקשה

 םינתינש ,םינוש םיבאשמ ףלא דעב שמתשהל

 ידי לע ,םיעובק האצקה ינותנ ידי לע הרדגהל

 יפל וא ,ליגר הדובע עובש ,תילמיסקמ תונימז

 .תולעה ךרע יפל וא באשמ ותוא לש הנש חול

 ךואופ 11א8-ל ,ןכל םדוק ןייוצ רבכש יפכ

 םימכחותמה לוהינה ילכמ המכ םירסח תונולחל

 לש הנתשמ תונימזב שמתשהל לוכי ךניא .רתוי

 באשמ ביצהל לוכי ךניא ,תויולע לש וא באשמ

 באשמש וא רתוי םדקומ הדובעה תא ליחתיש

 .תומייוסמ תועשב דובעי

 םיבאשמ לש יטמוטואה ןוטאה ןחבמב

 רתוי ךורא היהש סינמז חול האיצוה תינכותה

 .רתויב הבוטה האצותה רשאמ שדוחב טעמכ

 טעמ קר ,ינש םוקמב התכו ןוזיאה תוריהמ

 חול לש שדחמ בושיח .ד'זאום 1זאמ 5.0 ירוחאמ

 תינכותה םלוא ,עצוממהמ ריהמ היה םינמז

 הרימשהו הניעטה ייוסינב ידמל תיטיא התיה

 .םיטקייורפ לש

 קשממה ;תמלשומ הניא תונולחל דזאות אמ

 לבא םיניוצמ םה שומישה תולק יעצמאו

 05 תסריג תא םישועש םיעצמאה לש קמועה

 .וז תכרעמב דואמ םירסח תמאב ,ךכ לכ הבוטל



 מ"עב תוכרעמ ינחובו םיצעוי

 תונכות לש הצפהו-קוויש-הכימתל לודגה זכרמה

 הכרדהו קוויש הכימתל ךמסומ זכרמ

 הכרדהו קוויש הכימתל ךמסומ זכרמ

 \/סקסוטווא לש הכרדהו קוויש הכימתל ישאר זכרמ

 םיבועחמל הכרדה זכרמ

 ..067 6 לוכ0א /
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 לש ןורתיה טפוסורקימל התיה המ ןמז ךשמב

 תחת הצרש הדיחיה םיטקייורפ לוהינ תנכות

 תאו ןורתיה תא הלצינ טפוסורקימ .\/וחסש

 תונבל ידכ ,וז הנכות לש תוחבושמה תונוכתה

 ,הקזחתה תורחתה סויכ .קושב הרוכב דמעמ

 איהו הירמש לע האפק אל טפוסורקימ לבא

 ,3.0  ,תיחכונה הסריגה .הליבחה תא הנכדיע

 רלוד 695 ,תומדוק תואסריגמ רתוי אל הלוע

 םירופיש הרבע איהש תורמל | ,בייהראב

 הדובעה ,הלעפהה | תולקב | םייתועמשמ

 תכמות איה .חווידה תלוכיו תיביטקארטניאה

 רושיקבו (פספ) םיימניד םינותנ יפוליחב

 .(01.ם) םימצע תעמטהו

 קלחה ראשנו היה 2801807 לש קשמימה

 הבוט הטילש ךל שי .הליבחב רתויב םישרמה

 סינמיסבו םינפוגב ,תורוטסקטב ,םיעבצב

 .טקייורפב בלש לכ לש סויסו הלחתה םינייצמה

 לע. םיללכושמ םיננסמ םשייל לוכי התא

 ןויליג תויומד תואלבטב םתוא ןגראלו םינותנה

 ץפסד גוסמ םימישרתב וא | ינורטקלא

 .0אדד-ו

 ךכ ,םינותנה ידי לע םירושק םיפרגהו תואלבטה

 םינילנעמה תודשה תא ןייצל ,לשמל ,לוכי התאש

 ירפסמ סוכיס לבקלו ףרגה תגוצת לע ךתוא

 דקמל ךל םירשפאמ םיננסמה .תיאלבט הרוצב

 לולכמ ךותמ םייפיצפס םיקלח לע טבמה תא

 סיבאשמ וא םייטירק םיבאשמ ,לשמל ,םינותנה

 ,המישמל המ

 יטקיורפה ןונכית

 יטקיורפה לוהינ

 טקקבפה תעותכת

 הדובע תצובק לוהינ

 <( אט אכושו
 2 ןושיס = וכוס
 10|ו6/ם חבה 4518
 רז ןושוס ₪514 ישע

 12[טקת 45+
 3 |שגת וש סטנו
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 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 םג עצבל םילוכ* םיננסמה .םילצונמ אל

 עוציבל ןונכית ןיב האוושה לשמל ,םיבושיח

 תינמז-וב גיצהל ןתינ .םיגירחה תא קר גיצהלו

 תנכתל וא טקייורפה לע םינוש םיטבמ ינש

 .תויטרפ הפקשה תודוקנ

 תושימש לע שגד

 ץאס]807 לש תויביטקארטניאה תורקבה

 התא .עושעשל םינמזה חול תנכה תא תושוע

 ,תויומידק רדס תונשל ,םיבלש ךיראהל לוכי

 לע טושפ ,דועו עוציב יזוחאו םיכיראת תונשל

 תוימלצה ירותפכ .רבכעה תרזעב ייהרירגיי ידי

 ,קיבדהל ,ךותתל םירשפאמ םילכה לגרסב

 ,תוצובקו םימצע קרפלו רושקל ,קיתעהל

 ורקמ תויצקנופ ליעפהל ,םיבאשמו תומישמ

 ףיסוהל םג רשפא .םינוש םיספט גיצהלו

 ךיישמ התא םתוא ,ימצע ןונכיתמ םירותפכ

 .תיטרפ הפקשה הדוקנל וא תינבש ורקמל

 תבחרה אוה שמתשמה קשממב ףסונ רופיש

 תא םש תא רשאכ .ייהלופכ הציחלייב שומישה

 םיימעפ \חולו ,לשמל ,הדומע תרתוכ לע ןמסה

 לכ םע גולאיד תבית תחתפנ ,רבכעה לע

 שמתשמ תרדגהל םינתינה תודשהו סיטמרפה

 סיווקה לע הלופכ הציחל .הדומעב םירושקש

 יסחי לש גולאידה תביתו - קמאַד םישרת לש

 תנכות ףא .תחתפנ תולטמ ןיב ןילמוגה

 .שומישל ךכ לכ הלק אל תרחא ואו 5

 החמומ ןומזית

 סינמזה חול ןוגריאב םג הבוט עס

 שש ןיב רוחבל לוכי התא .םיבאשמ ימואיתו

 ץוליא עצבל ,תויומידק עובקל ,ןמז תולבגמ

 תומישמ תצובקל וא ולוכ טקייורפל םיבאשמ

 20 דע להנלו רושקל ןתינ .תדדוב המישמל וא

 הסריגל סחיב בושח רופיש .ליבקמב םיטקייורפ

 לע ןה ,םיבאשמ לוצינ ןזאל תלוכיה אוה הנשיה

 לכ לש הקופתהמ קלח לש שארמ האצקה ידי

 ןתינ .סמוע תומר לש האצקה ידי לע ןהו באשמ

 םיצוליא ביצהלו תופסונ הדובע תועש םכסל

 הרפוש הנחבאה תמר .לוצינה ןזאמל םייביצקת

 .תוקדל דע

 ,תוריהמב תולטמה בור תא העציב 07

 .סזגומ ןמז ךשמנש םיבאשמ ןוזיאמ ץוח
 תוחולו תוחוד תנכהב סה םירחא םירופיש
 ךסוחש ,תויא קדבמ לש בוליש סע ,םיאנ הדובע
 018-ו פפפ ירושיק .םימעפל םיכיבמ םיבצמ
 ןויליגה םע תונוכתו םינותנ גוזימ םירשפאמ
 ואסמס םילילמתה דבעמ ,םא6₪1, ינורטקלאה
 לש | םלוכ | ,?סש6זקסוו תוגצמה תנכותו
 לוהינ .תנכות וז ,לכה ךסב .טפוסורקימ
 ,ללכהמ אצוי שמתשמ קשממ סע םיטקייורפ

 הדובעה תביבסל תומיאתו ליעי סיבושיח עונמ

 תריחביי תא הל וקינעה הלא תונוכת .השדחה

 ."םיכרועה

 ו
 ו

 לוהינ תא םיאור וז הנכות לש םירצויה

 לכמ הנוש הפקשה תדוקנמ םיטקייורפה

 לש ,יטטס לדומ יכ םינימאמ אל םה .םירחתמה

 סיבאשמו קוידב שארמ םירדגומ עוציב ינמז

 אוה ,הצרתש הרוצ לכב הקולחל םינתינה

 לכ ,קדצבו ,םינעוט 3685 ישנא .יטסילאיר

 תומאתה תשרודה ,הליזנ תכרעמ אוה טקייורפ

 וז הפלחה ירב סניא םיבאשמהו תוקסופ יתלב

 םסינוירטירק םישרדנ תובכרומב לפטל ידכ .הזב

 שיחממה ,קג8פַז0 םישרת :לוהינל םיבכרומ

 תובית ,םייטירק םיבאשמ לש לוצינה תא

 םילכו 2888ַד ףרגל תודומצה ישפוח טסקט
 .םינוכיס חותינל

 איה תאזככו \\ותוסאפ תחת הצר הנכותה

 ,םילגרס :םיעודיה םינממסה תא תאשונ

 לבא ,גולאיד תוביתו םיללגנ םיטירפת ,תוימלצ

 תונשל רשפא יא .םיכסמה הארמב הטילש ןיא

 חתופ התא רשאכ .םיפרגה תרוצ תאו סיעבצ

 יטמוטוא ןפואב תחתופ הנכותה טקייורפ

 קפחד םישרת ,6גאד7ד םישרת :תונולח השולש

 םיגצומה ,םיבאשמב שומישה לש המרגוטסיהו

 םה רשאכ ךסמה תיתחתב תוימלצ תרוצב

 ידי לע השענ ןולחל ןולחמ רבעמ .םירוגס

 .תימלצה לע הציחל

 תומכסומ הגירח

 טקייורפה ןונכית תא וב ליחתהל יגולה םוקמה

 הנוש הרוצב לעופה ,ק8ַז סישרת אוה

 לע תושדח הלטמ תובית רצוי התא .לבוקמהמ

 ןתינ הביתה תא .תימלצ רותפכ לע הציחל ידי

 ,ןיטקהל וא לידגהל ,ךסמה לע םוקמ לכל רורגל

 עיגהל לוכי וכרואש ,ישפוח טסקטב ותאלמלו

 .םינתשמ תודש 16 דע ףיסוהלו ,םינמיס 900-ל

 עדימה לכ תא ליכת הביתהש איה הנווכה

 התא כייחא .טקילורפב בלש ותוא לוהינל ינויחה

 םג רוציל ןתינ .הביתל ףרגה ןיב וקב רשוק

 תויפיצפס תולטמב תורושק ןניאש ללמ תובית

 ןתפקה ידי לע דחי תולטמ דוגאל רשפאו
 סםישרת ,תאז תמועל .תפתושמ תרגסמב
 ללוכ אוהו יתרגיש רתו* הברה אוה דד
 .תיאלבט הגצהל ינורטקלא ןויליג

 ,ימינפ םינמז חול ,ההזמ רפסמב הכוז הלטמ לכ
 םיימיטפוא םירוטקפ ,תומידק ,ילולימ רואית
 יביראת ,לעופב שומימה ןמז יבגל םיימיספו
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 טטקיורפה ןונכית
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 טקיורפה לוהינ

 | >ףתמשטמ08 ריב צל מל

 טקיורפה תבותכת

 [ כלה קי 0 יפשהעס קא טקה לפיה ]

 הדובע תצובק לוהינ
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 בר בב
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 בס סט(

 םיצוליאה תרדגהו םייחרכה םויסו הלחתה

 תנתינ תולטמ ןיב תולתה .םיבאשמבו ןמוב

 ןיב ןמז ירשק יייע ,דבלב תינטשפ הגצהל

 טוריפל םינתינ םיבאשמה .ףוסו הלחתה

 תשירד לכ ךיישל רשפאש ךכ ,יטסילאודיוודניא

 שמשתש הנוכמלו התוא עצביש םדאל הדובע

 תדוקנמ אלמ ןויפיאל ןתינ באשמ לכ .ךל

 תופסונ תועש רכש ,תוליגר תויולע לש הפקשהה

 .המודכו

 םיבאשמה להנמ

 להנמ אצמנ זס ותטסוסז תנכות לש הבילב

 הלחתהה יכיראת תא עבוקה ,םיבאשמה

 םיבאשמה תא קלחמ ,הלטמ לכ לש םויסהו

 תא ההזמו טרופמ םינמז חול יפל ןהיניב

 אל תוחא הנכות ףא .םייטירקה םילולסמה

 השועש יפכ ,םיבאשמה תא תיטמוטוא הביצקמ

 ךשמ תא השעמל תעבוק ךכו ,וז הנכות

 םיטקייורפל המיאתמ וז השיג .טקייורפה

 חול והמ שארמ רורב אל םהב ,ייסיליזניי

 קקדונ םיבאשמ הזיאלו שרדנה םינמזה

 ךל תרזוע הנכותה הלא םירקימב .ועוציבל

 לע גשומ לבקלו טקייורפה ןונכית תא תונבל

 לבא .םיבאשמו םינמזב תויטסילאירה תושירדה

 אל הנכותהו הלאכ םה םיטקייורפה לכ אל

 .ןונכיתל תונוש תושיג ןיב הריחב ךל תרשפאמ

 אוה םיבאשמה להנמ תוטלחהל סיסבה

 ליפורפ תא הרידגמה ,'תוינידמ תרהצהי

 וא ביצקת תוגירח עונמל םאה .םיצוליאה

 בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 לש תושימגה חווט המ !םינמזה חולמ תוגירח

 לע רתי סמועל םורגל רשפא סאה !דעי יכיראת

 ביצהל םאה !ןמז תולובג הזיאבו יטירק באשמ

 !םייתצובק וא םיילאודיוודניא סמוע תולובג

 תססובמה ןונכית תיצזימיטפוא עצבמ להנמה

 ידכ ךות ,םא .הלאה םינוירטירקה לע

 ,ןוירטירק לכ לש תובישחה הנתשמ ,טקייורפה

 תא שדחמ ןמזתל ליפורפה יוניש ידי לע רשפא

 תרשפאמ הנכותה טקייורפה ךלהמב .טקייורפה

 באשמ לכ לש לוצינהו עוציבה לע ןיע חוקפל ךל

 תא תנכדעמ הנכותה .ןונכיתל םינוקית סינכהלו

 םישרת ,ליבקמב .םאתהב הדובעה תינכות

 תוליעפ לכל שדקוהש ןמזה תא גיצמ תג ד0

 ךס ךותמ הווהמ הירוגטק לכש זוחאה תאו

 ןתינ וז הרוצב .טקייורפב ועקשוהש םיבאשמה

 הזיאבו וניעט תוחנה הזיאב תולקב תוהול

 .טקייורפה תושירד תא ונכרעה רשאכ ,ונקייד

 תירוגטקב לפונ ןנכתמ התאש טקייורפה םא

 תוסס כושטז יזא "'םיליזנה סיטקילורפהיי

 ןמז שידקהל ךרטצת לבא - ךיכרצל םיאתת

 לוהיל הלש תדחוימה השיגה דומילל

 .םיטקייורפ
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 ילכ ףסוא םע הרורב הקיפרג תבלשמ וז הנכות

 איבהש בוליש - הפידע תוריהמו םיקזח לוהינ

 הסריגה .םינש 4 הזמ ןטק אל םידיסח להק הל

 םידוחי םילכ רקיעב הפיסומ ,5  ,השדחה

 .תרושקת תותשר תביבסב תיתצובק הדובעל

 יפרגה קשממה ,205 תססובמ איהש תורמל

 .\שותנסשפ תנכות לכמ לפונ וניא הלש ימינפה

 ,םיללגנ םיטירפת ,ללמ תובית ללוכ אוה

 ינפ לע הלש לודגה ןורתיה .המודכו םילגרס

 התוא ץירהל לוכי התאש ,אוה \/ותשס5 תונכות

 ןורכז | 512א ,תיטסילמינימ המרופטלפ לע

 תונכות תצרהל חלצית אלש | ,םיקיפסמ

 .י"'תודבכיי

 תונכות לש תויביטקרטאב תורחתהל ידכ

 םישרת תא 5017108 הללכיש וו

 הטילש ןת*  אוהש ךכ | 6גאחה

 םג איה .רבכעה תרזעב תיביטקארטניא

 .ךסמה ילושב ללמ תובית תפסוה הרשפיא

 תלוכיהו הלטמ לכל הלעפה ירותפכ םירסח

 רבכע תציחל תועצמאב םינמזה חול תא תונשל

 .ףרגה לע הלופכ

 םיטקייורפ תיינב

 תא ןנכתל ךל תרשפאמ זס 50064ו6ז

 םישרת :הפקשה תודוקנ עבראמ טקייורפה
 תמישרו ץע תמרגאיד ,קםפד םישרת ,6תאדד

 אוה ץמאַד םישרת לש שומימה .עוציבל םיטרפ

 הלוכי המישמ תבית לכ .וניארש םיבוטהמ
 רחבמ ךותמ ופסאנש ,עדימ תורוש 5 דע ליכהל

 סיראתמה םיציחה .םינות) תודש לש לודג

 םג ,טקייורפה הנבמ לע םיביעמ םניא םירשק

 הלוכי הנכותה .רתויב םיכבוסמ םירשקה סא

 הנבמב ,תיטמוטוא הרוצב םישרתה תא רצייל

 תוריהב תניחבמ ילמיטפואכ אצמ םתירוגלאהש

 .הגצהה

 תמישר ךסמ תא תוארל שקבמ התא רשאכ

 סתוא ךורעל לוכ: התא ,עוציבל םיטרפה

 ,תימינפ היכרריה םע - הוותימ תרוצתב

 היכרריהה תא .ץע תמרגאיד טמרופל תמאותש

 סידוק לש יטמוטוא רוצי ךרוצל לצנל רשפא

 (\/85) ייהדובעה תקולח הנבמיי תא םיראתמה

 ךירצ לבא ,(085) "תינוגריאה הקולחה הנבמייו

 תונשל ילבמ הוותמה תא תונשל אלש רהזהל

 סורגי הזכ לדחמ .םידוקה תא םסג תינמז-וב

 אל הפקשהה תודוקנ יתשמ םיחותינהש

 .ודכלתי

 םיבאשמ לוהינ

 איהו ןורשכב סיבאשמ תלהנמ קזסןטסז 5660ו1טז

 "םיבאשמה תקולח הנבמ"" דוק תא תמשיימ

 לוכי באשמ לכ .תוצובק יפל חוויד ךרוצל (₪85)

 12 םע ,ולשמ היצלפניא ינוקית חול לבקל

 .ולשמ םינמז תקולח תלבטו ,יוניש יכיראת

 תולטמל םימייוסמ םינמז שידקהל לוכי התא

 הדיחא אל הרוצב סמועה תא קלחל ,תומייוסמ

 סמועה ןוזיא תינכותש תומוקמב ברעתהלו

 םא .ךלש תיתימאה תופידעה תא תפקשמ הניא

 תיטמוטוא תקדוב הנכותה ,וז תוכז לצנמ התא

 הגיצמ איהו לוצינה תולבגממ תגרח אל םא

 .המרגוטסיה תרוצב תאז

 ןוזיא סתירוגלא תא הנכותה העציב םיקדבמב

 טעמכ האצותל העיגהו הבוט הרוצב םיבאשמה

 עוציבה לבא ,םינמזה חול תניחבמ תילמיטפוא

 םינתבמה ראשב תאז תמועל .רתויב יטיאה היה

 סינמז חול בושיח לש הרקמבו רהמ הלעפ איה

 .רתויב הריהמה התיה איה

 תותשר יתוריש

 תפסוה אוה 5 הסריג לש רתויב בושחה רופישה

 ילהנמ םילוכי סויכ .תווצ תדובעב הכימת

 לע סהלש םינמזה תוחול תא םאתל תוקלחמ

 .תפתושמ בא תינכות רוצילו תרושקת ידי

 םיצלאמה םירשקה סינייוצמ יתצובק ןונכיתב

 רוגיפ לש הרקמבו םייתקלחמ סינמז תוחול ןיב

 לכב ,6גאזד ימישרת לכב עיפומ רבדה

 הניא באה תינכות .רבדב תועגונה תוקלחמה

 אלא ,הייטס לכמ האצותכ הדמתהב הנתשמ

 יתת לכ לש יתפוקת ילמרופ םוכיסמ האצותכ

 ויקלחל טקילורפה תא קרפל ןתינ .טקייורפה



 ו
0-8 

 (18ס 0 160111156 85
 ג'ק 3 לקשמ מ''מ 44 יבוע 464 לדוג !דבלב ג'ק 2 לקשמ מ'מ 37 יבוע 44 לדוג
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 ימינפ 1.44א/8 ןנוכ 1.4418 םיטקסיד ןנוכ

 60/80/120 א18 חישק טקסיד 60/80/120א18 חישק קסיד

 וסאס 10" וא 004-100 ינועבצ ךסמ /04-ק קם ואח רוחאמ ראומ 1.60 ךסמ

 (2א185232) תויטרדנטסה תואיציה לכ (םישקמ 79/80) אלמ סישקמ חול

 פט ד-זא 61-ה תויטרדנטסה תואיציה לכ
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 40/80/120 א[8 קסיד

 (0016א 080מ) תונעטנ תוללוס יתש

 םיפסונ םיסיטרכ ינשל םוקמ
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 תוללוס ללוכ גייק 6 לקשמ

 ףיינ יפו
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 תא רובשל ילבמ ,השדח הרוצב שדחמ וביכרהלו

 .סיקלחה ןיב םייגולה םירשקה

 הלילכה ,הליעי תיתצובק הדובעב ךומתל ידכ

 תליענ ןוגכ ,תרושקת תשר תונוכת 8%

 ,םוכיסל .המודכו תואמסיס תנגה ,סיצבק

 אל התא סאו הריקסב תובוטהמ איה וז הנכות

 רתו* תויטוזקאה תונוכתהמ המכל קוקז

 בזכאת אל איה ,תומייוסמ תורחתמ תועיצמש

 .ךתוא
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 בשחמ לע הצר תאזה הנכותה תא ןיימדל לק

 ןיב ,הינב טקייורפ לש הדשה דרשמב קבואמ

 .ןורג-ירחינ הדובע ילהנמו םיעזוימ םילעופ

 םע ,ךסמה לכ לע לודגב םיגצומה םיטירפתה

 םיווק ,טלוב עבצ לש םיקולבב םישגדומ תודש

 תדלקמ תודוקפו ךסמה בחורל סידקונמ

 לש םשור םישוע הלא לכ .תויפרג תויצקנופל

 תימדת וז .םיחושק סישנאל ספסוחמ רצומ

 תוריתע תוינכות לש תויטנגלאל תיבטוק תדגונ

 גזוממ דרשמב ןמוקמש ,יייפרג שמתשמ קשממיי

 .הינבה רתאב אלו

 הקוחר ךכ לכ אל תירוטסיהה תמאה

 ידי לע חתופ סנמא הז רצומ ןכש ,תימדתהמ

 ךא טעמכ תונושארה ויתונשב רכמנו הינב תרבח

 תרבח השכר 1990-ב קר .הינבה קושב קרו

 ותוא הריבעה ,וילע תויוכזה תא קתזא[ג מא

 המישמל המאתה
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 --- בשחוממ םיטקייורפ לוהינ

 הלכו קשממה בוציעמ לחה ,ףיקמ יילורבואי

 רצומל ותוא הכפהו | ,םיחווידה רופישב

 הסריגב .םייוסמ קושל לבגומ וניאש ילסרבינוא

 םיבוט םילכ םע ,המגמה תכשמנ ,2.0 ,השדחה

 םינמוזמה םירזת לוהינ ,תומדקתה בקעמל רתוי

 הלא םירופיש .םיילולימו םייפרג תוחוד יכרועו

 םישמתשמה לגעמ תא דואמ |םיביחרמ

 לוהינש הלא ןיב דחוימב ,םיילאיצנטנופה

 בושח ןוירטירק אוה םינמוומה םירזת

 .סתטלחהב

 לוהינ תונוכת רפסמ הרסח ןיידע 5ט6174% לבא

 ,יביטקארטניא קא םישרת הל ןיא :תויסיסב

 תלוכי ןיאו יטמוטוא םיבאשמ ןוטא ןיא

 .ליבקמב םיטקילורפ רפסמ לוהינל תיתימא

 דחא סוי איה תולטמל תיסיסבה ןמזה תדיחי

 .4000-ל לבגומ טקייורפל תולטמה רפסמו

 סימיה תא ריכזמ םנמא ספטוחמה קשממה

 .רבכ ורבע הלאה םימיה לבא - םהה סיבוטה

 טקייורבל קשממ

 םישרת אוה 5טטדזג\ לש ירקיעה הדבועה חטש

 ךרד רובעל ךילע וילא עיגהל ידכ לבא ,6אדד

 לכות תעגהש רחא .םיטירפת השולשמ תוחפ אל

 טירפתל טירפתו חודל חודמ תוריהמב ץופקל

 לש םיוחא םיטקפסא .םידילק תועצמאב

 תודוקפ סע ,הלעפהל רתוי םימיענ קשממה

 האלמ הכימתו הדיחי דילק תציחלב תועצובמה

 ,םידוק ,םיכיראת רוחבל לוכ: התא .רבכעב

 תוצצה תובית ךותמ המודכו תומידקמ תולטמ

 ,תויוליעפ .ףיסוהל רשפא .רבכע תציחלב

 הרזע לבקלו ןמז יכשמ רצקל וא ךיראהל

 .תוריהמו תורצק תולועפב לכה - תנווקמ

 .תיביטימירפ יד איה | ,רומאכ | ,הקיפרגה

 ואצמוה םיפרגב םישמשמש םינושה םילמסה

 המ לכו תיתונמוא הארשה לוטנ תנכת ידי לע

 אוצמל תוסנל ,אוה ןודינב תושעל לוכי התאש

 הצור התא רשאכ .ךל המיאתמה םיעבצ תמיכס

 ,6אדד ךסמב עוציבה תרשרשל הלטמ ףיסוהל

 תא אלממ התא םסהב םיספט תרדיס הצצ

 ,תומידקמ תושירד :הלטמה לש םירטמרפה

 .סינמזו םיביצקת ,תורוקמ ,תובקוע תולטמ

 טקפסאהמ םג טקייורפה תא חתנל לוכי התא

 תוצובקו הנשמ ינלבק ,םיירקיע םיבלש לש

 תורדגהה לכב רזעהל לוכי התא .תוירחא

 ,תויולת תולטמ ןיב םינמז יסחיל תויטרדנטסה

 ,תויומידק תעיבקל םילכה ונל ורסח לבא

 ,( ם-סמד כפןטמא) םיצמאמ-החנומ ןומזית

 .תולטמ לצפל תלוכיו תינכותל תורעה תפסוה

 תיפסכ הטילש

 הטילשה איה 5טוטזזג( לש ידמל תידוחי תלוכי

 הזיא רידגהל לוכ: התא .םינמוזמה םירזתב

 לכ ןיב םיסחיה תאו הסנכה ירצוי םה םיבאשמ
 וז הרוצב .הסנכה תקפהל םיבאשמ תעקשה

 ןזאמ) םינמוזמ םירזת רוציל הלוכי תכרעמה

 (םיאצו: םיפסכ דגנכ םיסנכנ םיפסכ לש ףטוש

 לוכי התאש ךכ ,הדובעה םישרתל ליבקמב

 תקמעהל ךרעהלו שארמ םייפסכ םיישק תוהול

 םילוכי וז היצקנופב .ייטפרדרבואייה וא ,היבגה

 ,םיילעפמ-םינפ םיטקייורפב םג שמתשהל

 תולהונמ תונושה תוקלחמה סהב תומוקמב

 .דספהו חוור יזכרמכ

 הביטמ אל 5טשדמ6 םירחא םיבאשמב לבא

 ,םימי יפל תועשב איה םינמזה תקולח .טולשל

 תא לצפל רשפא יא .םישדוח וא תועובש

 תועצובמה תונוש תולטמ ןיב באשמב שומישה

 הנש חול באשמ לכל תתל רשפא יאו תינמז-וב

 םינוש םיכיראתב תושפוחו םיגח) הנוש

 םיבאשמ ןוזיא ןיא .(םיחייטלו םיסדנהמל

 תא השוע הניא ינדי ןוויאב הכימתהו יטמוטוא

 רפסמל קקדות התא .דחוימב לקל ךילהתה

 לכוי  ןונכיתתש ינפל היצזימיטפוא ירוזחמ

 .ךרדל תאצל

 סיבוט תוחוד ,הכומנ תוריהמ

 ץ6 ינתבמב הגילה תיתחתב הרמג 5ט1 א

 רתוי הב ךרא טקייורפה בושיח ,המגודל 5

 ךות תאז התשע תינאישהש ןמזב תוינש 10-מ

 הזירז התיה איה ינש דצמ .הינשמ תוחפ

 םג ונלקתנ .קסידה לע הרימשבו הנקתהב

 יפל הדובעה תינכותב םייוניש תסנכהב תויעבב

 .םיכיראת לש תויטסו לעופב עוציבה בצק

 םיליבק םניאש ,םיינדי םיבושיח שרוד רבדה

 שומישה תא קר .םישידח םיטקייורפ ילהנמב

 הרוצב ןכדעל ןתינ תויולעו םיבאשמב

 ,לעופב עוציב יזוחא תסנכה ידי לע ,תיטמוטוא

 הדובעה תרתי: תא בשחת תינכותה זאו

 .היתויולעו

 סה 5טשזמא יד: לע םירצוימה תוחודה ינש

 דומב דבועש ,יפרגה ךרועה דחוימב ,םיבוט

 תלוכי ,םיעבצב האלמ הטילש סע וצפןואצס

 תורוצ רייצל ,םייפרג םילמסו םינמיס סינכהל

 סקמל לוכי התא .המודכו תוטושפ תוירטמואיג

 תיווז לכבו לדוג לכב ,םסוקמ לכב ללמה תא

 לכ קיבדהלו קיתעהל ,ךותתל רשפא .הצרתש

 האצותהו - הצרתש סוקמ לכל הצרתש עטק

 תודה תא תעצב וליאכ ,הלועמ הייהת לבקתש

 אל םיפיה תוחודה לבא .יפרג םילילמת דבעמב

 לש 'םיטלובה םימגפה תא ריתסהל םילוכי

 ,ריחמ לכב ,בייח אל התא סא .וז הנכות

 ,םינמוזמה םירזת לוהינ תונוכתב שמתשהל

 רחבמהמ תרחא הנכותב רחבת םא ףידע

 .ונרקסש

 (188 ימעב האוושה תואלבט-ךשמה)



 ...םיהז ורצונ טיבשחמה לכש בועוח התא ם+
 ..בוש בושח

 ..בושו

 ..בושו לודגה הגוצתה םלואב

 דויצו םיבשחמל ונלש

 רוחבל לכות יפקיה

 תכרעמה תא

 ..ךרובע תילאידיאה

 עמשת רשאכו

 תוכיאה אשונבו ו תא
 ..תורשהו = םיביטקרטאה
 תוחוקל יפלא תורשע | -ט'לחהל לכות

 .םיעוט םניא םיצורמ
 ,מ*ס 52639 - תודימ םיריעז םיבשחמ

 ינשל םוקמ , 3865%, 3860%, 4860% - ימגד

 ,יטרדנטס חישק קסיד ,םיטרדנטס םיסיטרכ

 1.44\ו8 םיטקסיד ןנוכ

 0% ו[ יש 6

 טבע ישלם רקלפא תצמק| /דו"ש.ת שח
 ,תואטיסרבינוא ,םידבוע ידעול קוויש

 רישי יצרא קוויש ךרעמ ןופצהו הפיח רוזא ץראה םורדו זכרמה רוזא

 בשחמ יקלח תויונחו םירחוסל מ"עב טולפ אטאד מ"עב הדור 5

 .יפקיה דויצו | 04-2583604, 341390 'לט 053-616962/3/4 'ִלַט | יט"בהשמ ,תודסומ ,הלשממ ידרשמ

 מ"עב ילק 04-253541 'סקפ 053-616969 'סקפ .םייטרפ תוחוקלו רפס יתב
 053-610896 ,625336 'לט
 053-625714'סקפ

 0 9 0 הס
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 ץרפ המלש תאמ

 (סדפ) תינחלושה רואל האצוהה לש תיעבטה הביבסה םאה --

 וא) תוחיתמ הררש דימתמו זאמ .ייהנועטיי הלאש איה שוטניקמה הניה

 ,תומרופטלפה יתש ישמתשמ ןיב (םידחא םירקמב שממ לש תונייוע ףא

 רואל האצוה עצבל תורשפאה תא ףסה לע סיללוש םיאשוטניקמהשכ

 .ת6-ה לע תינחלוש

 לחה סויכ ותוא םיריכמ ונאש יפכ כזק-הש ךכ לע ןיררוע ןיא

 םוחתב 4קפו6 התאר ,שוטניקמה לש וחותיפ תליחת סע רבכ .שוטניקמב

 ,הקסו6 אישנ ,ילאקס ןו'ג ;תאז הריתסה אלו ,ירקיע יקוויש ריצ כדע-ה

 .ייוילעב תויהל םילוכי ונאש קוש חלפ והזיי :פדפ-ל סחיב רמא

 -על דעוימה בשחמכ ותליחתמ רצונ שוטניקמה

 סונוס6כזגש תפש רשאכ ,תיפרג הביבסב הדוב

 ךרוצל הלעפהה תכרעמב תילרגטניא תבלושמ

 -מל 12286ז\/חופז-ה תוספדמ .יפרגה ךסמל הביתכ

 תודיחיהו) תונושארה תוספדמה ויה שוטניק

 -יתל 7058002( תפשב וכמתש (הנושארה הנשב

 .דומעה תרוצ לש יפרג רוא

 -מה לע לופונומ םע בשחמכ שוטניקמה תגצה

 קווישה יצמאמב בושח ךבדנ התיה יפרגה קשמ

 -יהה םיתעל הבתכוש ותרגסמבו ,אֶקְק6ַ לש

 -יבס חותיפ אשונב םינושארה תוכז ךא .הירוטס

 תרבח תבוטל תפקזנ תיפרגה הלעפהה תב

 תנחת החתופ הלש רקחמה זכרמבש ,אםחסא

 קפ86 ןה .םיעבשה תונש עצמאב 518 הדובעה

 -יפש ,םוקווג| ₪693 ןוגכ ,תורחא תורבח ןהו

 תובר ובאש ,65א| תיפרגה הביבסה תא החת

 .8788-ה חותיפמ

 בטימכ התשע קְק6ַ ,תונושארה סינשב תוחפל

 -ושה םיביכרמה ןיב תודיחא לע רומשל התלוכי

 -יבס .שוטניקמה לש הנכותהו הרמוחה לש סינ

 ולא םינשב הנייפאתה ,תאז תמועל ,ש6-ה תב

 -תל םיבר י'םיטרדנטסיי הללכו תודיחא-רסוחב

 הז םירבד בצמ .תורחא תויצקנופו טלפ ,הגוצ

 תביבסב תויפרג תונכות חותיפל טלוב ןורתי ןתנ

 .שוטניקמה

 תיתגרדהה התעמטהו \/ותסאפ חותיפל דע

 ,הנכות יחתפמ וב בצמ היה ,(2.1 הסריגמ לחה)

 -אנ ,תיפרג תלוכי וחתיפש הנכותב לולכל וצרש

 -המ סא ןיב) םמצע לשמ יפרג קשממ חתפל וצל

 ףסואו (ושכרש ייעונמיי לע ססבתהב וא הלחת

 דועב ,תוספדמלו םיכסמל סירביירד לש סלש

 לע ססבתהל ולכי שוטניקמה תביבסל סיחתפמ

 .הלעפהה תביבסב םילולכה סירביירד

 -יאש ךכב ,םישמתשמה ייח לע לקה שוטניקמה

 ןתמ ךות ,םינוש םימושיי לש היצרגטניא רשפ

 -ותב תומוד תולועפל רשפאה לככ הדיחא הרוצ

 .תונושה תונכ

 "ועוטניקמ זוחא 85"

 הווהמה | ,(/ותשסאפ הלעפהה תביבס סויכ ךא

 תביבסב הצופנל תכפוה ,יישוטניקמ זוחא 85"

 תוצופנ ולהש תונכותה תיברמל .26-ה יבשחמ

 תביבסל תואסריג ועיפוה 05-ל תואסריגב
 אות



 005 3.3 :הלעפה תכרעמ ₪

 -60 לש אלמ ךסמ :הגוצת ₪
 8/2 םגדל 8/40 ךסמ 16/80 םגד

 ,קבא ,םימל םוטא :תודימע ₪
 .(םויזנגמ יושע) ,תוטבח ינפב דימע

 .788 דע :ןורכז ₪

 : םיפסונ םימגד

:0067 
 (95541 5 תונמזה ףוסיאל ילאידיא) םלועב ןטקה 50-ה בשחמ

 אשינ יאבצ בשחמ | [\[/\צ//\ ד

 .הלעפהל הטושפו תיתודידי הנכות ₪

 סמ תוינובשח ,חולשמ תודועת תספדה ₪

 .דועו יוכז תודועת

 .םיבייח תוחוקל ,יאלמ בצמ :תוח"וד תספדה ₪

 .יתימא ןמזב יאלמ לוהינ ₪

 .הסנכה סמ תוביצנ י"ע רשואמ ₪

 05 תוריכמ ת/ןכופל תמלשומ תאשינ תכרעמ

 מ"עב (1985) םינותנ דוביעו תויונכוס גומלא

 03-5237481 'סקפ ,03-5270518 ,5238199 'לט ,62487 ביבא-לת 3 הבודרוק 'חר

3% 
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 -מה יבשחמל םיבר הנכות יחתפמ ,ךכמ רתוי

 הנכותה תיב תא ,אמגודל ,ללוכ) שוטניק

 תלפל םיכשמנה ,(אְקְפַו< תולעבבצשש 85

 -ופ ,ק0-ה ישמתשמ לש ופקיהב סוצעה קושה

 תביבסל סהלש הנכותה לש תוהז תואסריג וחת

 -והל תושמשמה תונכותב רבודמ סא .\/גח605

 תונכות ןייצל ןתינ ,לייוחב תינחלוש רואל האצ

 יטנוולר אל [1 | םשוימ וניא 0 יקל

 1993 יאמ לארשי 6

 לודומ תשיכר בייחמ <

 ----=---- תינחלוש רואל האצוה

 -מל ,תוהז טעמכ וא ,תוהז תואסריג ןהלש תובר

 :6-לו שוטניק

 (כטהז6 א תס55, [זגתו6/1386 ?בק6א[667, /סח[טזג,

 .דועו תפסחהת6,, תס105ת0ק ,/11105107210ז, [יסח10קזגקז

 תואסריגב תומייקה ,תוחתופמ תונכות סג ןנשי

 ,שוטניקמב הליבקמ הסריג אלל 26-ה תביבסל

 .גח5 בת 101068 וא ,(סחט!כזגשא, 20518001 ןוגכ

 תירבוב הניח
2 

 -מה לש השדחה הלעפהה תכרעמ | "זז" 5
 םע תונוש תופשב תכמות שוטניק (םיראלודב) הנכותה ריחמ

 תוכרעמו םינוש הביתכ ינוויכ (םומינימ) בשחמ תכרעמ

 -עב הכימתה בוליש .תונוש םיוות 48 אא ןורכז םומינימ

 הלעפהה תכרעמ תמרב תירב | 8 ו ל חישקה קסידב הנכותה חפנ
 -סב םג םיאור ונא ותישאר תאש) שוחה

 : | -% כיב כב /הלעפה תכרעמ

 ךא ,בושח וגיה (\/ותשס8 תביב : הלעפה תביבס

 -ייל רשפאמ וניא אוה ומצעשלכ תירבטב הכימח

 -על םרקיעב םיילאוטסקט םימוש : ה
 .תירבעב דוב ם 5 16 ם ם תיסיסבה הסריגב םיטנופ תוחפשמ

 4 .4 4 4 .2 תירבעב םיטירפתל תורשפא

 + ₪ . % . תתירבעב גולאיד תובית
 -וה תנכות םע דובעל לכונש ידכ % ס ם - % הפש פל םירוט תעיבק

 האלמ הקפהל תינחלוש רואל האצ ה 0 % % % הקסיפ יפל ןוויכו הפש

 שי ,תירבעב םיטסקט לש תפטושו 1 + .1 .1 % תילגנא הקסיפב תירבע בוליש

 -יקח תמרב) תימינפ הכימתב ךרוצ +0 4 4 % תירבע הקסיפב תילגנא בוליש
 הדובעב הנכותה לש (ירוקמה דוד 5 ס 2 5 0 הנתשמ ןמס תרוצ

 ,סינוש םיחתפמ רובע .תינושל-וד 2 2 4 ס ס תירבע הדלקהב םירפסמ ךופיה

 לש שדחמ הביתכב ךורכה מאמה + | 8 | 4 דוקינ
 -בע תואסריג חתפל ידכ ,הנכותה %|(060 0% | + | % ףוקימ

 ,ךרדה ךשמהב ןהב הכימתבו תויר % ס 0 ףוקימב הטילש

 קושה לדוגב בשחתהב ידמ לודג 3 ₪ % תירבע תואב םידומע 'סמ ןויצ

 .ילארשיה דומיש

 2 4 2 0 2 תיטמוטוא טסקט תמירז
 תעצומה תימינפ הכימת רדעיהב ל 8 2 2 : ב

 הנכות-יתב ,םיחתפמה | ידי-לע : .
 -יפב םחוכ תא םיסנמ םיימוקמ < . 4 + 2 לגרסב יביטקארטניא שומיש

 -ותל תינוציח תירבע הכימת חות 0 ב
 היושע וזכ תינוציח הכימת .הנכ . . + ו תו
 0 ס 4 ס 0 םיוותל תונונגס
 תכרעמב סייונישל ייהשיגריי תויהל 0 = ס 0 0 תורגסמל תונונגס |

 לש סינוש סינוכדעו ,הלעפהה ס % 0 0 חמו ית שמ הפיה ןח ה

 עועול םילוכי המצע הנכותה 2 4 + ס 3 ךסמה יבג-לע תונונגס גולטק

 .תרחא וא וזכ הדימב התוא ס . ס ס 4 סינוש תונונגס לש תיטמוטוא השחמה

 וחתופי אל םרובעש םישמתשמכ ם 2 ם ם ם ךסמה יבג-לע םיצבק תמישר

 הכימת םע תוירוקמ תואסריג 3. ס ם .2 ם םידומע רדס לש שדחמ --

 -וכי ונניא ,תירבע הדובעב האלמ + | ס |קע] 4 | + דחוימ דומע לדוג ןייצל תלוכי

 -ומה תא ונמצעל תושרהל סיל %| 4 | 4 | 4% | 4 יגוט-יאו יגוז םידומע תרדגה
 הכימת לש שארמ הליספבש תורת % ס ס ס ס ךמסמב 1316608 ק0-ו קסזוז1!3 בוברע
 -רל ןתינש יפכו) .הנכותל תינוציח % % ם ס % סירוט ל

 םילילמת דבעמל סחיב תוא 4% | 4 | ס | ס | ס ו
 -יה רשאכ םג ,הנורחאל יירייוגייש . 4 (9) ס ס הנמלא/סותי תורושב לופיט

 תירבע בולישב ךומתל טילחמ ןרצ 2 2 2 2 2 תונותחת/תויליע תוצר תוהתוכ
 -רה תואסריגב ,רוקמ דוק תמרב 4 . 9 0 ס הצר תרתוכל דומעמ טסקט תפילש

 תויעב תורתונ תונושא .2 + (6) ס 1 .םיילוש תורעה

 -עה םידברב תונוש תורותפ-יתלב

 .(תירבעה בוליש לש רתוי םיקומ

 ,בושח סרוג איה תירבעה הכימתה ,ךכל רבעמ

 -קט לע תססבתמ םתדובעש ימ .דיחי אל ךא
 לש חיכש בוליש לע אלו) דבלב תירבעב סםיטס

 ביצהל םילוכי ,(םיירבע םיכמסמב תורחא תופש

 תא תינוציחה הכימתה תושלוחל דגנ לקשמכ

 -מה תונכותה תצובקל הנכותה תוכייתשה

 ךות לייוחב תוקזחותמו תוחתופמה ,תומדקת

 -הב ימוקמ םרוגש) םירידא םיבאשמ תעקשה

 להק לדוג לשב ,םהב תורחתהל לכוי אל חרכ

 .(דעיה

 !םחרהזוה !אר - האוושה הווזלבט

 וכרענש) ולא םידומעבש האוושהה תואלבטב

 תוסחייתה העיפומ (ץקסורקימ רובע ןרוקמב

 -ימ לש וטחו\\6₪0) םייפרג םילילמת ידבעמ ינשל

 -וה תונכות רפסמלו (ןוויכ לש יישגדייו ורקמ-ורק

 ,ורקמ-ורקימ לש "ףד-בריי) תינחלוש רואל האצ

 382-ו ,טקפמיא לש תירבע הכימת םע /תוטצ

 ידי-לע תקוושמ ,תילגנאה ג0צ6חז תרבח לש

 ןפואב דובעל ןתינ ולא תונכות תועצמאב .(סרא

 תביבסב ןהו 20-ה תביבסב ןה ,תירבעב ףטוש

 -יגל םיסחייתמ תואלבטה םינותנ .שוטניקמה

 רבכ תוקוושמ ןקלח ,רתויב תוינכדעה תואסר

 .םיבורקה םיישדוחה ךלהמב וקוושי ןקלחו

 -תל איה תוסחייתהה ,/6חוטזג תנכותל סחיב

 ,382 תנכותל סחיבו ,2.0 הסריגב תירבע הכימ

 .כוגחוסח0-ה תסריגל איה תוסחייתהה

 -עמ לש תוירוגיטקב םינוש םירצומ םנשי

 -כנ סניאש עד תונכותו םייפרג םילילמת-ידב

 םע דובעל לכונש ידכ

 תינחלוש רואל האצוה תנכות

 תפטושו האלמ הקפהל

 ךרוצ שי ,תירבעב םיטסקט לש

 הנכותה לש תימינפ הכימתב

 .תינושל-וד הדובעב

 תונכות הב וללכנ אל ןכ-ומכו ,תואלבטב םילל

 ימוקמ חותיפ - שוטניקמל ייגרבנטוגיי ןוגכ) רדס

 \/ות6ס5-ל "קזח שגדייו ,גתַז< הנכותה תיב לש

 הווהמה ,תימלשוריה ןוויכ תרבח לש חותופ -

 ,16%-ה תנכות עונמ לע יפרג הטעמ תשבלה

 (191 ימעב ךשמה)



 סינ\תנ ךל שי
 1 יי 1 1

 :|וידל וא הגצהל
 1חוק86( 16.7 תגצמ - לארשיב הנושארל

 -קנע ךסמ) הידמיטלומ תנרקה תרשפאמ

 החיטבמהו תיעוצקמ תוכיאב (ימ 5 דע

 תגצמה תא רבח .היצטנזרפ לכב החלצה

 ךישחהל ךרוצ אלב ,ואדיול וא/ו בשחמל

 םע תמלשומ תיתוכיא קנע תנומת ולבקתו

, 799 

 השחמה תונועמ

 ₪ 1-4 ברל לש

 | ₪3;רע שררה

 לדג למ לע הידמיטלומ תגצמ
 .תיטמוטוא םאתומ - סינוויכב ךרוצ ןיא

 .גייק 2.2 - תטלחומ תודיינ

 .ואדיו וא/ו בשחמל רוביח

 .18אז לש א64 וא שוטניקמ -טיב 24 ךמות =

 ו ו
 11 .03-5755389 03-5754312.74% ןג-תמר 134 יקסניטוביז

 רולוק טספוא



 סירויצו תונומת תנכהב תיזכרמ הרודצורפ איה םיעבצ תדרפ

 רוא לש םורטקפסה יעבצ תא קרפמ ךילהתה .אלמ עבצב הספדהל

 רואו לוחכ רוא ,סודא רוא - םייטמורכ םיביכרמ השולשל הארנ
 עבצה ינטלוק תשולש לש תיטמורכה תושיגרל הלבקהב - קורי

 תפסות ידי לע ,דוגינ תשגדה ךרוצל ,יעיבר ביכרו תישונאה ןיעה תיתשרב סיצבושמה
 םינטלוק םג עבצה ינטלוק דצל םימייק הב ,תישונאה ןיעל המודב בוש) רופא ינווג לש
 סופדה יעבצו רחאמ .(עבצ ילדבהל אל לבא תוהכ ילדבהל םישיגרה ,םייטמורכונומ
 םיביכרמה תא ןבלה ריינהמ רזחומה רואהמ עורגל םדיקפת רמולכ ,םיננסמכ םילעופ
 רוציקב העודיה) ליינה עבצה תרדגה תא ךופהל ךרוצ שי ,םירתוימה םייטמורכה
 ונחנא לוחכו קורי ,םודא םוקמב .םימילשמ םיעבצ לש םיננסמ תרדגהל (4023-כ
 .בוהצו ןאיצ ,הטנגמ :םימילשמה םיעבצה לע סופדב םירבדמ

 ו =-1-)
 1993 יאמ לארשי 0



 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 וז ב |[ | ןץ< תילארשיה הרודהמה/ע0 6471\1אפ-ל שדח יונמ תנמזה

 (תליאב חייש 84) חייש 98 - ריחמב תונויליג 10 ב

 6 הו ה 21א5 לע (תליאב חייש 190) חייש 222 - ירחמב תונויליג 5 ב

 טוריוו יטנא ןוכדיע לבקמו ₪ יי

 :םניח ןופלט החפשמ םש

 םיסוחד םיצבק ללוכ .סוריוו טנא קרוז דוקימו תבותכ

 קץ קנב יסמ קיש בייצרב

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ (ב

 מ ם םטמ םרמ
 דע ףקותב סיטרכה

 הטרפה ורה טרה הרס הפ ₪ סחר חרוד ה ₪ תרה רוורס הררי רי יי

 / ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא =

 9 ₪ | / תילארשיה הרודהמה/ע0 אוג6421א8-ל שדח יונמ תנמזה

 (תליאב חייש 84) חייש 98 - ריחמב תונויליג 10 ב 0

 6 אוב 5 לע (תליאב חייש 190) חייש 222 - ירחמב תונויליג 25 (ב

 סוריוו יטנא ןוכדיע לבקמו 5 ןויליגב לחה

 !םניח
 ןופלט החפשמ םש |

 לוחד םיצבק ללוכ .סוריוו יטנ כ

 2ע1 תר 1 . . נב 00000000 -יסמ קיש בייצר (ב |

 להב קוס קח 2 :
 ינושארו שדח הוחה 1000-ל .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 יגבש טקסנדל סוריוו טונו , רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 תה תיב תובידאב = וו ה וו טדמ
 .6 ע סותחיש ימ לכל 7; ו =

 וא-רבמטפס םישדוח 8 2 דע ףקותב סיטרכה

 ביבא-לת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 .ץא הוה ₪ תילארשיה הרודהמה/ע0 1642זא8-ל שדח יונמ תנמזה

 ְ) (תליאב חייש 84) חייש 98 - ריחמב תונויליג 10 ב

 6 או 471א₪ לע (תליאב חייש 190) חייש 222 - ירחמב תונויליג 25 (ב

 טוריוו יטנא ןוכדיע לבקמו ₪ ןויליגב לחה

 !סניח
 7 ןפלט 0/0 התפשמ |00 םש

 :סוחד םיצבק ל לוריוו יטנא קרוס דוקימו תבותכ

 1יע1 תרבח תובידא * קנב < יסמ קיש בייצר (ב

 שא . : ט / , 7 | . ו .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 5 -- רפסמ דרכארשי/הוטוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 ירוא הנכותה תיב תובידאב = ו ה וו זמ
 דע ףקותב סיטרכה



0. 

 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ 1

 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שאר 1

 ו בב 6%
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ ב
 םימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר (ב
 סויכ שומישב הרמוח

 קס / ד / אד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ 1

 תרבחמ / אשינ בשחמ
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 3

 תרבחמ / אשינ בשחמ
 !/\א תימוקמ תשרל תורבחתה (1

 דיקפת

 לעפמ להנמ / לייכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (ב
 הצובק / תווצ שאר
 רחא כ
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא (ב
 הלכלכו סיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ (ב
 תוינקו שכר (ב
 םויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אז / גד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ ב
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \גא תימוקמ תשרל תורבחתה ב

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ (ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (1

 הצובק / תווצ שאר ב
 רחא כ
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ ב
 םימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ ב

 א"כו היצרטסנימדא
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ ב
 תוינקו שכר (ב
 םויכ שומישב תרמוח

 קס / ד / אד בשחמ 3
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 3
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 4
 יפקיה דויצ תפסוה 3
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \\א תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש סיבשחמ
 סיאשינ סיבשחמ 1
 םיפייטו םיקסיד 1

 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ
 תרושקתו סימדומ 1
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ ב
 סיטוטרש יניוות 3
 סייטפוא םיקרוס 3
 אווסז-ו לוק יסיטרכ 3
 ד\-ו הידמיטלומ (
 רחא ב
 ו רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדו\ודופ8 רזע תונכות ב
 בשחמ תופש כ
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ סיבשחמ 1
 סיפייטו סיקסיד 1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ (1
 תרושקתו סימדומ (

 תוימוקמ תותשר
 קספ-לא תוכרעמ 1
 תוספדמ 1
 םיטוטרש יניוות 1
 םייטפוא םיקרוס 1
 אוס+ו לוק יסיטרכ (1
 ד\-ו הידמיטלומ (ב

 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדווודוש8 רזע תוטכות 1
 בשחמ תופש 1
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס (ב
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא 1

 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ
 סיאשינ סיבשחמ
 סיפייטו םיקסיד 3
 סיכסמ / הגוצת תוכרעמ (
 תרושקתו סימדומ 1
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ (ב
 םיטוטרש יניוות 1
 סייטפוא סיקרוס 1
 אוסו-ו לוק יסיטרכ (ב
 ד\-ו הידמיטלומ 3

 ו

 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ 1
 טדו\ודופ8 רזע תונכות 3
 בשחמ תוטש ב
 חותיפ תוביבס (ב
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 < רחא 1

 סימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע 3
 סיינורטקלא תונוילג 1

 סינותנ ידסמ 3
 היצמינאו הקיפרג (1
 הסדנהו סיבית 1
 סיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה ב
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת 1
 תתונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 ב
 ב-8 רחא 1
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 1
 ב"הרא / םלועב םיבשחמ 1
 תוימלוע תורבח יעוציב 1

 סימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע 1

 סיינודטקלא תונוילג ב

 סינותנ ידסמ (3
 היצמינאו הקיפרג (1
 הסדנהו סייבית 3
 סיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1
 תינחלוש רואל האצוה 1

 םישמתשמ - תרושקת
 לוהינ - תרושקת ב
 תונובשח תלהנה (1
 קוויש / תוריכמ לוהינ (ב
 יאלמ / שכר לוהינ (ב

 םישמתשמ תוצובקו 885
 ל-0088 8590 - רחא ב
 סיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 1
 ב"הרא / סלועב םיבשחמ 1
 תוימלוע תורבח יעוציב 3

 םימושי / תוניינעתה יאשונ
 סילילמת דוביע 3
 סיינורטקלא תונוילג 3

 סינותנ ידסמ 3
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו סיבית 1
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת 3

 לוהינ - תרושקת
 תונובשח תלהנה 3
 קוויש / תוריכמ לוהינ 1
 יאלמ / שכר לוהינ (ב

 סישמתשמ תוצובקו 885
 ל 0% רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש (ב
 תוילארשי תורבח יעוציב 3

 בייהרא / םלועב םיבשחמ
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא ב

 יט % ףא יב ת\
 \ רבלג גר

 ףוחנה \ ב לב לכל רא"ל ול *

 : וו הגל לש
/ 



 תיברמל סאות <

 .םיישיאה סיבשחמה

 סינווגב הנרקה *

 .םיעבצב וא

 227,000 דע תגוצת *

 .םייתימא םיעבצ

 ילרגטנ*א רוביח םע <

 .ואידיול םג

 ץועיי 9

 הרכשה 69

 הריכמ 9

 תונורתפה רחבמ

 ךרוצ לכל

 ביצקת לכלו

 "עב סטייד
 05-5496147 .סקפ .0ס5-5495565 .לט .47105 ןורשה תמר .512 דח םסצד=א דס

3 
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 ידי לע אלא ,יידחאל דחאי" הניא ה
 לע לבקתמ יישא סודאיי עבצ ,לשמל .םיבוליש
 -ות אוה קורי .בוהצ ןנסמ + הטנגמ ןנסמ ידי
 (םעה יפב ייסצורפ לוחכיי) ןאיצ בוליש לש האצ

 -הל ןתינ הארינה סורטקפסב ןווג לכ .בוהצ סע
 םיננפמה תשולש לש בוליש ידי לע היימד
 -מה תשולש תספדה .םימיאתמ םיסחיב ,הלאה
 ,רוחש עבצ תתל הרומא הז יבג לע הז םיננס
 לבקתמ לעופב לבא ,רואה לכ תא סוסחל רמולכ
 דוגינה םג .םימוח םינווג םע ינצובו ההכ עבצ
 חווטהמ רתוי ןטק סופד ויד םע גישהל ןתינש
 קר הרזחושש הנומת .תישונאה ןיעה לש ימנידה
 -ינה תא הרסח דוסיה יעבצ תשולש תועצמאב
 לע קר גישהל ןתינ סתוא השגדההו קרבה ,דוג
 .רוחש עבצ תפסות ידי

 הנומת ךופהל דעונ םיעבצה תדרפה ךילהת

 עבראל תיטמורכ תופיצרב םינתשמ הינווגש

 ,ןאיצ ,הטנגמב) תויטמורכונומ ןוניס תונומת

 תרזחשמ וז יבג לע וז םתבכרהש (רוחשו בוהצ

 סופדל הנכהב הסנתהש ימ .קוידב רוקמה תא

 םיניכמש ,תרוקיבה תנומת תא יאדווב ריכמ

 ייןילומורכיי תארקנה ,םיעבצה תדרפה םליפמ

 -תב קוידב תרצוימ וז הנומת .(0ז0א11זא)

 -עמ תוימוליצ תוטישב :ליעל ונראיתש ךילה

 תובכש העברא לע םיעבצה תדרפה תא םסיקית

 קוידב םיהז ןהינווגש ,תויטמורכונומ היסלומא

 . וז רחא וז ריינה לע תוחנומה ,סופדה יעבצל

 רשאכ האריש יפכ ,רוקמה רוזחיש איה האצותה

 תאו ינועבצ וידב תינועבצ היסלומא לכ ףילחנ

 .סופד תנוכמב חותיפהו םוליצה תונוכמ

 םילסקיפ רטסרו סופד תודוקנ

 אוה םיעבצה תדרפה ךילהת לש יזיפה רצומה

 הנממ ,רופא ינווגב ,םימליפ העברא תב הרדיס

 -הה תוחול תעברא תא טספואה ןוכמב םירציימ

 תרדיסש רחאל .ימוליצ ךילהתב בוש ,הספד

 םיונישל טעומ שפוח קר רתונ הקפוה םימליפה

 -הל לוכי ,סופדה תנוכמ דיל ,ספדה .ןווג ינוקיתו

 חווטה לבא ,וידה תמירז תא ןיטקהל וא לידג

 ,קיפסמ) ידמל ןטק קחשל לוכי אוה וב יטמורכ

 רשפא יאו (הדובעה תא ייקופדייל ידכ ,תאז סע

 -כה ,תרוקיבה תנומת .םיימוקמ םינוקית עצבל

 -פה יכ חיטבהל הדעונ ,ליעל ונרכזהש ןילומור

 -כה האצותה תא ןתת םנמוא םיעבצה תדר

 1105 50ז60הוהח98
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 תונווע תוקיננטב םיעבצ חודרבה לש םייבחרמ םירדחו תשרה חויווז

 דזה4ו!וסחה| 55 הד 50ז69הוח94

 ישיא בשחמב סיעבצ תודרפה

 .סופדב היוצרה תיטמור

 האור הניא ןיעה .הפיצר איה תיתימא הנומת

 לש ףצרכ אלא תודוקנ לש ספיספכ םלועה תא

 -ואב סופדה ךילהת .תוהכו םינווג וויונתשה

 ינועבצה רמוחה לכ טעמכ םויכ ספדומ וב) טספ

 תא החינמ סופדה תנוכמ.ףיצר וניא (םלועב

 וא לכה - ייתיטנאווקי הטישב ריינה לע וידה

 -יכ לבקל הלוכי ריינה לע הדוקנ לכ .םולכ אל

 רשפא יא לבא ,הפושח ראשהל וא וידב יוס

 "זכורמיי עבצו דחא סוקמב ייללודמיי עבצ םישל

 -של טספוא סופד לש ףילחתה .תרחא הדוקנב

 השענש המ) הדוקנ לכב עבצה תמצועב הטיל

 ,םינורטקלאה סרזב הטילש ידי לע בשחמה גצב

 םאתמה רציימש םיילמשחה תותואה ידי לע

 ריינה תא .יוסיכה יזוחאב הטילש אוה (יפרגה

 100 לש תופיפצב תודוקנ לש ספיספל םיקלחמ

 הניא רתוי הכומנ תופיפצ) שטניאל 150 דע

 רתוי ההובג תופיפצ .תוכיא תספדהב הליבק

 תונומתה .תולודג תויומכב הספדהל דואמ השק

 םיווק 138-ב ללכ ךרדב תודרפומ ךדיבש ןיזגמב

 -וקנ לכ ידי לע רצונש וידה םתכ לדוג .(שטניאל

 .הספדהה ינווגב הטילשל ילכה אוה הספדה תד

 שטניאל םיווק 138 לש תשרב ,אמגודל

 -וקנ לכ לדוג (תיכנאל ההז תיקפואה תופיפצה)

 לופכ (ןורקימ 184) מיימ 0.184 אוה הספדה תד

 לדוג .עבורמ ןורקימ ףלא 34-כ וא ,מיימ 4

 יוסיכל ספא ןיב תונתשהל לוכ: עבצה םתכ

 םגרותמ תוהכ זוחא לכ - הדוקנה חטש לש אלמ

 תא לבקל ידכ .עבורמ ןורקימ 340 לש יוסיכל

 ,י'תיתימא" הנומת לש םיקלחה עבצה ירבעמ

 ספא ןיב םייניב תומצוע 80 תוחפלב ךרוצ שי

 לדוגב טולשל ךרוצ שי רמולכ ,אלמ יוסיכל

 תספדמ .עבורמ ןורקימ 425 לש םידעצב םתכה

 ,םיעבצה תדרפה תא םירציימ התיא ,םליפה

 -וגב םילסקיפ לש ףוריצ ידי לע םתכה תא הנוב

 רטסר) תשרב תרציימ איה םתוא ,דיחא לד

 תודוקנ תשרמ המכו המכ יפ הפופצ ( 58

 .סופדה

 ץוב תעינמו עבצ יזוחא

 184 היתועלצש סופד תדוקנ לכ ,ליעל המגודב

 -יפ 9%9 הצירטמ ידי לע תונביהל לוכי ןורקימ

 -ימב .ןזרקימ 20-כ אוה דחא לכ עלצש ,םילסק
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 תשר תא הסכמ םליפה תספדמ ,תורחא םיל

 התופיפצש םילסקיפ תשרב סופדה תודוקנ

 סופד תדוקנ לכש ךכ ,שטניאל םילסקיפ 0

 -תמ אבה בלשב .םילסקיפ 81 ידי לע הסוכמ
 לכב תשרדנה תוהכה תמר תא תספדמה תמגר
 איהו 81-ל ספא ןיב םילסקיפ רפסמל הדוקנ

 םתכב | םליפה לע היסלומאה תא הריחשמ

 .ליינה םילסקיפה רפסמל הווש וחטשש ,דיחי
 ךילהתה (םעה יפב "סצורפ") אלמ עבצ תספדהב

 -דה יעבצ תעבראמ דחא לכל דרפנב השענ הזה
 תויהל הלוכי תמייוסמ הספדה תדוקנש ךכ ,סופ
 30 ,הטנגמ עבצב םילסקיפ 20 ידי לע הסוכמ

 5-ו םיבוהצ םילסקיפ 40 ,ןאיצ עבצב םילסקיפ

 יברימה םילסקיפה םוכס יכ בל םיש) .םירוחש
 ,'ץובי עונמל ידכ .81א324=4 ,וז המגודב ,אוה

 תוחפל םוכסה תא ליבגהל יוצר ,ויד ףדועמ

 ,(םומיסכמהמ 70%-כ ,225-מ

 ימוחתב דיחי םתכ הסכמ עבצ לכ ,ליעל רומאכ
 םילבקתמ םינווגב םילדבההו סופד תדוקנ לכ
 תנחבא תא ןדעל ידכ .םתכה לדוגב הטילש יייע
 םילסקיפה תופיפצ תא לידגהל שי סופדב עבצה
 הנחבאב ןבורב תונכומ ונלש ןיזגמב תונומתה -
 לדוגב םילסקיפ) שטניאל םילסיקפ 2540 לש
 תבכרומ סופד תדוקנ לכ רמולכ ,(ןורקימ 0
 תרשפאמ וז הנחבא .םילסקיפ 339-מ עצוממב
 ןיחבהל הלוכי אל ןיעהש ןווג ירבעמ גישהל

 ןיטקהל דואמ השק ,תאז תמועל .םסופסיחב

 הספדהה ךילהת ןכש ,סופדה תודוקנ לדוג תא

 םיכומס ויד ימתכמ עונמל לוכי וניא טספואב

 םא הנומתה תא ייםותסלייו הזל הז רבחתהל

 .ידמ ןטק םהיניב חוורה

 הראומ טקפאו תויווז ,תותשר

 םיטעמ םא םג ,הראומ טקפא תא םיריכמ ונלוכ

 רצונ טקפאה .יעדמה ומשב ותוא תוהזל םיעדוי

 הרוצת לכ השעמל) תשר לע תשר םיחינמ רשאכ

 .הינשל סחיב תחא םיזיזמו (בחרמב תירוזחמ

 תוסיפ יתש תרזעב תיבב יוסינה תא עצבל לק

 -יאה .חמק ןוניסל תופנ וא םישותי דגנ תשר

 הפשב ""תוכבאתה'י) תותשרה ןיב היצקארטנ

 -חמ תוינבת תורצונש ךכל תמרוג (תיעוצקמה

 -מו תויווזב ,תותשרה בחורלו ךרואל תוירוז

 לע תשר לש החנהה תרוצב םייולתה םיחוור

 -אה תמצוע .תוריהבו תוהכ לש סילג ןימכ ,תשר
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 ךירצ יתייה'ל
 םילילמת דבעמ
 .ונלוכ ומכ בשוחש
 יתחתיפ ןכל
 יה ((0ו04[ תא
 תקיגול יפל םילעופ םילילמתה ידבעמ בר

 ונחנא הב ךרדה תא תמאות הניאש בשחמה
 םיששוח םיבר סישנאש הביסה וז .םיבשוח

 .םילילמת ידבעממ ךכ-לכ

 תויהל תבייתש םיענכושמ ונייה (206א1-ב
 הבישח וקב ונרחב ןכלו רתוי הבוט ךרד
 םישנא לש ןויגהל םיאתמה יביטיאוטניא

 .(0ו6א[ חתופ ךכ - ונומכ

 ירלופופה םילילמתה דבעמ ויה 1

 *.לארשיב רתויב

 םיראתמ הנכותב םישמתשמה יפלא תורשע

 ,יעבט ,יביטיאוטניא ,ישונאכ ()16א1 תא

 :סירמואו ...ייףיכ טושפיי

 יירבדל ימ םע שי - הרזעב ךרוצ יל שישכיי

 תא םירפשמ םה .תישצרו תססובמ הרבחיי

 יינמזה לכ

 ייפקס]16ז-ה ילב יח יתייה אליי
 קחשמ שממ - תילגנאל תירבעמ רבעמהיי

 ייםידלו

 םינורחאה םישודיחה תא םאות ()[6[
 םיסקפ תרבעה רשפאמ ,רזיילה תוספדמב
 4 ול תא סאות .תוימוקמ תותשרב ךמותו בשחמה ןמ תורישי

 ו ₪
 1991/1992 תנשל י32-8וויי רקסו ייסיבשחמו סישנאי* ירקס יייפע *

 03-5375235 :ביבא-לת ףינס ,057-914202 :הנכות ירצומ ריבד :ולשבע ןפלט םיפסונ םיטרפל

 02-257828 ייבאז לוקי - םילשורי ,04-628628 ייסיבשחמ ןולחיי - הפיח ,03-5372929 ייתינלכיי - אית :םישרומ םיציפמ
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 םהב סירקמבו תותשרה ןיב תיווזב היולת טקפ

 ותוא ןיטקהל ןתינ ,סופדב ומכ ,יוצר אל אוה

 -מה .תילמיטפוא תיווז תריחב ידי לע םומינימל

 טקפא תא ןיטקהל ךיא הלאשב קסוע הזה רמא

 .עבצ תספדהב הראומ

 תבכרומ אלמ עבצ תספדה ,ליעל רבסוהש יפכ

 לע וז עבצ תודוקנ תותשר עברא לש הספדהמ

 יתלב אוה הלא םיאנתב הראומ טקפא .וז יבג

 -תש תויווז תרדיס אוצמל רשפא יא ןכש ,ענמנ

 -מל .תותשרה תוגוז לכ ןיב ותורצווה תא ענמ

 -הל ןתינו תיסחי ריהב אוה בוהצה עבצה ונלז

 תותינ .טקפאה לע ותועפשהמ טעמכ םלעת

 וארה ישעמ ןויסנו ,ומוקמ ןאכ אלש ,יטמתמ

 רשאכ םילבקמ רתויב תובוטה תואצותה תאש

 15 - ןאיצ :תואבה תויווזב תוחנומ תותשרה

 תולעמ 90- בוהצ ,תולעמ 75 - הטנגמ ,תולעמ

 תארקנ הלא תויווז תרדיס .תולעמ 45-ב רוחשו

 .י'תיתרוסמה תויווזה תרדיסיי

 רוייל תורדסמו תשר תוכיסמ

 ורצונ ןכא תשרה תויווז רשאכ ,יתרוסמה רבעב

 םוליצו הנומתה לע הכיסמ לש החנה ידי לע

 -מה תויווזה ,(6סאד גז ץאזאזזאס) עגמב

 -מה .הכיסמב תיזיפ תושמוממ ויה תויתרוס

 סיווק םירבוע וילע ףוקש סליפמ היושע הכיס

 ,רומאכ) היוצרה תופיפצב ,ברעו יתש ,םירוחש

 הנכוה הכיסמה .(שטניאל םיווק 150 דע 0

 ( /5ךם8) בא תינבתמ תוימוליצ תוטישב

 הכיסמה בוביס ידי לע העבקנ תיווזהו הרקי

 -ואה ןוכמב .היוצרה תיווזב א/45ד58-ל סחיב

 םיעקתנ םיּזיזה) םיזיז לגרסב ושמתשה טספ

 -הל ידכ (הכיסמה ילושב םימיאתמ סירוח ךותל

 -יצה ןמזב הנרמשת תויוצרה תויווזה יכ חיטב

 היה תיתרוסמה הטישב יכ רוכזל בושח .םול

 תחא הספדה תשר לש טקפאל קר גואדל ונילע

 תשר לש תויעבהמ םירוטפ ונייהו הינשה לע

 תדוקנ לכב וידה סתכ לדוג ןכש ,םילסקיפה

 חתפמב הרבעש רואה תומכ יפל עבקנ הספדה

 1993 יאמ לארשי 0

 ישיא בשחמב םסיעבצ תודרפה

 ,הדיצמ ,רואה תומכ) .הדוקנ התוא לעמ תשרה

 הדוקנב רוקמה םליפ לש תוהכה יפל תעבקנ

 .(תשרה חתפמל תחתמ

 תובשחוממ תוכרעמב סופדל הנכהל רבעמה

 םרוג סנכנ הנומתלש תאזב בצמה תא ךבסמ

 העובק הלש תיווזהש ,םילסקיפה תשר - שדח

 -דמ לש ינכמה הנבמה ידי לע תטלחומ הרוצב

 יירטייל תרדסמיי תארקנ וז תספדמ .םליפה תספ

 -יפה תא תרציימ איהו (1/558 ךצ קת5מדדדיח)

 הנחבאה דבלמ ,רזייל תספדמל המוד הרוצב םל

 םוקמב ימיכוטופ ךילהתב שומישהו ההובגה

 -הה שאר רבוע רזייל תרדסמב .יפרגוריז ךילהת

 הוותמו םליפה ינפ לע יעוביר רטסרב הספד

 -הה תשרי .ינשה רחא דחא םילסקיפה תא וילע

 תושממ אלו - ירטמואיג גשומ ןאכ איה י'הספד

 ךיא עבוקה ,םתירוגלאב תשמוממה - תיזיפ

 -דב םירצונה םימתכהש ךכ םילסקיפה תא רזפל

 -וסמ תויווז תשר לש האצותה תא ורזחשי סופ

 תדוקנל תסחי:תמה םילסקיפה תצובק .תיתר

 וידה םתכו (6811) ייאתיי תארקנ תחא תשר

 .הזכרמב םקוממ

 עבצה ןוזיאו ילנויצרה סנגנטה

 לע רויילה תרדסמ תרציימ תויווזה טקפא תא

 -וקה תכרעמל סחיב) את לכ זכרמ לש הוזה ידי

 (םילסקיפה תשר לש תיעובירה תוטנידרוא

 -הו םלש לסקיפ לש תודיחיב הטמ וא הלעמ

 םיאלממה םילסקיפה תצובקכ אתה לש הרדג

 1 רויצ .זכרמה ביבס ,המיאתמה תיווזב ,עוביר

 לש ייהיצטיגידייה .תיפרג הרוצב תאז ראתמ

 ונילע ןכש ,הריחבה שפוח תא הליבגמ תויווזה

 ותואמ בכרומ היהי ילטיגיד את לכ יכ חיטבהל

 תוהכה יבושיח לכ תרחא ,םילסקיפ רפסמ

 -ומ ויהי (את לכב םירחשומה םילסקיפה רפסמ)

 רשפא דיחא לדוגב םיאתל בוט בוריק .םיעט

 תארקנה הטישב תויווזה תעיבק ידי לע לבקל

 ךכ תורחבנ תויווזה וז הטישב .ייילנויצר סנגנטיי

 ןוויכב םיחסומה םילסקיפה רפסמ ןיב סחיהש

 31ו004| 50867

 -ויצר רפסמ אוה ,תיקפואה הזזהל סחיב ,יכנאה

 סחיה ,יטמתמה ודומלת תא חכשש ימל) .ילנ

 -טה אוה תיווז רשי שלושמב םיבצינה ינש ןיב

 ןתינ ותוא רפסמ אוה ילנויצר רפסמ .סנגנ

 אוה ילנויצר סנגנט .טושפ רבש תרוצב אטבל

 -מב םיבצינה ןיב םימלש םירפסמ לש סחי

 .(שלוש

 וז הטישב תולבקתמה תויווזהש איה היעבה

 90) בוהצה םע היעב ןיא .תוילמיטפואה ןניא

 ןאיצה לבא ,(תולעמ 45) רוחשה םעו (תולעמ

 72-ב הטנגמהו (15 סוקמב) תולעמ 18-ב לפונ

 ,הרואכל תונטק תואיגש .(75 םוקמב) תולעמ

 ןיע לכל תרכינ הראומ טקפאב האצותה לבא
 תא םיליבגמ ונחנא סא ,ןכ לע רתי .תיעוצקמ

 -קמ ונחנא ,םיילנויצר םיסחיל תויווזה תריחב

 ,המגודל .תיווז לכב הנוש םיווק תופיפצ םילב

 -יפ 2540 לש הנחבאב תלעופה רזייל תרדסמב

 יישטניאל םיווק 133" תשרו שטניאל םילסק

 -לו הטנגמל 133.9 :איה לעופב םיווקה תופיפצ

 -של 119.7-ו בוהצל שטניאל סיווק 127 ,ןאיצ

 ןיב הנתשמ אתה לדוג ,תורחא סילימב .רוח

 סיעבצ ןוזיא לע רומשל השקו עבצל עבצ

 היונבה הנומתב (םיעבצה ןיב סינוכנ םיסחי)

 .םידיחא אל סיאתמ

 תילנויצר אל תרוסמל הרזח

 ,תויתרוסמה תויווזל הרזח איה הביטנרטלאה

 -בה .ילנויצר רפסמ וניא ןהלש סנגנטהש תורמל

 -וגב םיאת תורצוי תויתרוסמ תויווזש איה היע

 -ורש יפכ .עבצ ותוא ךותב וליפא הנתשמ לד

 תילנויצר אל תשרב םיכומס םיאת ,רויצב םיא

 -אה .םרפסמו םילסקיפה רודיסב הזמ הז םינוש

 אוה וז היעב לע רבגתהל לגוסמש םסתירוגל

 -מו תינמרגה 1181. תרבח לש ,םושר טנטפ

 -יה סקטיאס םסג ,םיגולמת תרומת ,וב תושמתש

 -אה דוסיב .תיאקירמאה דליפסורקו תילארש

 תישונאה ןיעה יכ הדבועה תאצמנ םסתירוגל

 ידכ ,בחר יד חטש ינפ לע היצרגטניא תעצבמ

 -ומת תשוחת לבקל

 "שעריה .תיללכ הנ

 סילדבהמ | רצונש

 תדוקנ ןיב םינטק

 הינשל תחא סופד

 -יאב םימלענ

 דוע לכ ,היצרגטנ

 םיגציימ אל םה

 תווט תכורא המגמ

 -ורב תוירוזחמ וא

 םתירוגלאה | .הר

 רזפמ ילנויצר אלה

 לדוגב םייונישה תא

 -הש ךכ הדוקנה

 . שטשוטמ טקפא



 וט!!!טפסז ץ6ז!סחתבתס8 [הש6+

 | השמש =

| 

 הדובע תביבס לכב דבוע 0א 0 5

 ... ךל החונה הלעפהה תכרעמ םע חתפ

 !שמתשמל החונה הלעפהה תכרעמ תחת רה

 סא ויס 107 \/1ם600%5 ב חתפל וליפא לכות

 0א2ז0 118-2005 ב \ירהלו

 .םינותנה סיסב יצבק ךותב לוקבו

 .תורחא %/1ת60%/ תונכות םע בוליש ₪

 .הרמוחב תולת יא ₪

 תא
 1268 ל הסריג * \/1מ00%8 ל הסריג

 אא , [גסות1081, 110105011 /1ם00%, ,5

 : סא זס [סז \(1ם60888 לש םיפסונה תונורתיה

 תונומתב שומיש (11006 (עק6 ללוכ) םיטנופ ,םיעבצ ,הקיפרג ₪
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 םלועב ריהמה םינותנה סיסב וניה /0א/70 5

 2.0 הסרגמ 3 יפ ריהמ

 287400א 4.0 -מ 10 יפ ריהמ

 05/5 4 1.5 -מ 30 יפ ריהמ

 886-ה תופש לש םינותנבו חותיפב ךתעקשה לע רמוש /0א0 5

 סא 8856 + ,8\/00ם 1% ,08/46 [[[ ק1 05 לש דוקו םינותנ ארוק :68.45₪ םאות

 .סא?0 לש תומדוק תואסרג ןבומכו

 00/45 6א6וסת0 60/48 1% [טתסזוסח[ו1/ ב תומייק אל רשא תודוקפ 200 מ רתוי

 .8₪./08 ב ובתכנש תונכות תצרהב ומצע 08/58 מ רתוי בוט



 -יגה ןיב רשפל הסנמ תיסחי השידח היגולונכט

 תויווזל תילנויצר-יאה השיגל תילנויצרה הש

 ידי לע 1105 תארקנ איה) וז היגולונכטב .סופד

 םיאת המכ םירבחמ (האיצממה ,לה-פייטונייל

 .( פסק 6011 את-רפוס ארקנש המל ,דחי

 3א3 לש הצירטמ ,רויצב ראותמש יפכ ,לשמל

 -וסה תא .ןורקימ 5528552 היתועלצש םיאת

 לק וישכעו תילנויצר תיווזב םימקממ את-רפ

 .תולעמ 75-ו 15-ל המיאתמה תיווז אוצמל רתוי

 15.0037 תויווזה תא ונל ןתונ 5:18 סחיה

 תקפסמ הדימב תובורקה , תולעמ 74.9963-ו

 םיבשוי את-רפוס לכ ךותב .תויתרוסמה תויווזל

 תיסחי לק לבא ,ייםיילנויצר אליי םיאת העשת

 .םינטקה םילדבהה תא שטשטלו סהיניב ןזאל

 סילודג ייסיאת רפוסיי רוציל רשפאש ןבומכ

 ןיב חוכיווהו ,5א5 לש הצירטמב לשמל ,רתוי

 -ואה רפסמה המ הלאשב ךשמנ ןיידע סינרציה

 תויווז תולבקתמ ןאכ ונתנש המגודב .ילמיטפ

 תויווול הלעמה תוינש 100-ל דע תובורקה

 (סיווק ןיב חוורמה) תותשרה רדתו ייתונוכנהיי

 ביבסט ,דבלב תויפלא 1.5 לש םוחתב הנתשמ

 -תה .יישטניאל םיווק 138י' לש ילנימונה ךרעה

 תכרעמב ןבורב תודרפומ ךידיבש ןיזגמב תונומ

 ."םיאת רפוסיי תיגולונכטב תלעופה

 יטיפדמ התא תיווז וויאב עד :םוכיס

 -וש רואל האצוהו תויפרג תונכות לש תונימזה

 יפלאש ךכל האיבה םיישיא םיבשחמ לע תינחל

 חולשל ולחה ,םיסונמ אלו ,םישדח םישמתשמ

 הפיח ,.א.ה *.תדקוממה

 *.תדמלמו הליעומ םג

 "וגונעת .תובר יתדמל*

 םיכורע הב הרוצהמ תינהנ דאמ ינא"

 תויניינעהו םהב עיפומה עדימה ,תונוילגה

 תרבוחה תא יתאצמו - יתינהנ .יתארק"
 ביבא-לת ,.ר.ג

 צ"לשאר ,.ד.ב

 קססורכימ

 ו 5
 .התועצםאב ור"יוצפנ ם"רבע םימנופ ,םימנפ רזיצל אשד ג-סאד תנכות

 ישיא בשחמב סיעבצ תודרפה

 ךכ לכ הארנ רבדה .םיעבצ תודרפה תנכהב םדי

 תביתב סירטמרפ לש ןטק רפסמ רחב - טושפ

 עוציבל ןכומ ץבוקהו רבכעה לע חלו גולאידה

 אלה העתפהה .טפירקסטסופ רזייל תרדסמ לע

 האצותה תא םיאור רשאכ תשחרתמ המיענ

 טקפאב תודצרמ ,תורוכע תונומת :תספדומה

 ענמהל ידכ .ןיעל תוקעוז ןווג תויטס םע הראומ

 תונורקע רפסמ ןנשל ךילע הלאכ תועתפהמ

 :דוסי

 הייוארה םיעבצ תדרפה ןיכהל רשפא יא 4

 -מש היגולונכטה לש הקימעמ הנבה אלל ,המשל

 דחא לכ יוניש לש תואצותה תרכהו הירוחא

 ונחנא .שמתשמה ידי לע םיטלשנה םירטמרפהמ

 תויווזה ,םיבושחה סיאשונה דחאב קר ןאכ ונד

 םיבר םיאשונ םימייק לבא ,הראומ טקפא לש

 ןוזיא ,לשמל .תוחמתהו הנבה םישרודה סירחא

 תויעבב לופיט וא ,גצה לש לויכו םיעבצה

 אלש אדוול ךיא) עבצ יחטש ןיב ייםיילושהיי

 .(הספדה תויטס ללגב תונבל תומינ הנראשת

 -אה איה תסנכנה הפשאהיי עודיה ןורקיעה 4

 -ומת תספדה לע םג לח (0/00) ייתאצויה הפש

 רזגנש ףדכ הכרד תא הליחתהש הנומת .תונ

 תיפוקיש לש תוכיא קפסל הלוכי הניא ןותיעמ

 -פה תא התיא האיבמ תספדומה הנומתה .רוקמ

 סע דדומתהל תלחתהש יפל דע ,הראומ תוער

 תלפונ הלש הנחבאה .שדחמ הקירסה תויעב

 קרבה בורו תוחפל לדוג רדסב תיפוקיש לש וזמ

 -הב םמוע ,שיגדהל חרט הכ םלצהש ,ירוקמה

 .הספד

 -ומת תטילקל םיבוט םיינחלושה םיקרוסה %

 "..ןוחינע לוע ריחמב יטרב הרומ"

 תוריקסה .תונוילגה תוכיאמ יתמשרתה*

 םילשורי ,.א.ר .".תויניינעו תופיקמ ןמצנ

 ,תובייחמ אל תורגסמב ןצובישו תוספדומ תונ

 -קש וא רזייל תספדמב םיספדומה תוחוד לשמל

 סיינחלושה םיקרוסהמ דחא ףא .תוגצמל םיפ

 -לאה תא קפסל לגוסמ אל קושב םויכ םייוצמה

 םירטמרפה תעיבק סג .יעוצקמ קרוס לש תוכ

 לעו - תוחמתה תשרוד ינחלוש קרוסב הקירסל

 .דיתעב רחא רמאמב ביחרנ ךכ

 רתוי היולת םיעבצ תדרפה לש טלפה תוכיא %

 -הה תודוקנ תיינב לש סימתירוגלאה תוכיאב

 הדרפה .טלפה דויצ לש הנחבאב רשאמ ,הספד

 -ית אל תויעוצקמ אל תונכות תרזעב הנכוהש

 תנחתמ האציש הנומת לש תוכיאה תא הנת

 תונחת ןיב ,ריחמב רעפה .סקטיאס לש הדובע

 ,םיישיא םיבשחמל תויעוצקמ סופדל הנכה

 -ותב תוכיאה לדבהל סחיב ,םזגומ ילוא הארנ

 םלעתהל רשפא יאו םייק לדבהה לבא ,האצ

 .ונממ

 -המ דחא אוה תינחלוש רואל האצוה לש אשונה

 השעמל רבודמ .ינחלוש בושחימל רתוי םיישק

 -יע ,םילילמת דוביעב רושקה ,ימוחת-ןיב אשונב

 ,רבעב .סופדל הנכהו תונומת דוביע ,יפרג בוצ

 סיסבו ידוחי תוחמתה םוחת היה הזכ אשונ לכ

 76 שמתשמ לכ םויכ .םייחה לכל הריירקל

 -יש השולשב עוצקמה יזר לע טלתשהל הפצמ

 ריכהל יאדכ .הככ ךלוה אל הז .םילק םירוע

 תא אצמת תרחא - סופדל םיאצויש ינפל ךכב

 סיספדומ רואל האצוהב ךלש "תיבה ירועישיי

 .םיקתוע יפלא תורשעב

 פזפ-ל אובמ :! ןוילנ

 תינגורטה הביבסב הדובנג :2 ןוילנ

 /פאדטא4 3 ןוילג
 תואירקו היפרגופיט 4 ןוילנ

 צצסהפקםח[-םסז :5 ןוילנ

 ק05ד508ופד :6 ןוילג
 הסיחד תוינכת >7 ]וילג

 םייונמל םיטנופ :8 ןוילג

 יםישדח הקיפרג תוינכת :9 ןוילג

 :אםגודל .תונוע רזע תונכות םע םי/טקסיד םיללוכ תונוילגה תיברמ

 ;/ 0חוטז8-ל םירמאמו רזע תוינכת לש בחרנ ףסוא +

 ;(/סזטק660- ל סורקמו רזע תוינכת +

 ;תוליגר תוספדמלו ךסמל 205050 יצבק תגצה תרשפאמה הנכות *



 3%ו התיה הלחתהב...
 .ןכמ רחאל ופרטצה םירחאה

 - בשחמל ןוסחא יעצמא חותיפ לכב סויכ םג

 .הדבוע וז - 3 לש איה הנושארה תיטנגמה הידמה

 - תרחא הרבח לכ ינפל תרציימו החתיפ ₪

 .הדבוע וז סג - סייטפוא סיקסיד ,יוביג תוטלק ,םיטקסיד ,סייטנגמ סיטרס

320/525 8 

6/1128 8 

80/120 8 

 תיטנגמ הידמל רוקמה

 בטנחמ ירזטע קהוויטנל זכרומה
 מ"עב וינבו ךווטימ .א.י זשנ

 לארשיב ידעלבה השרומה ץיפמה

 לארשיב 3/1 - ל רוקמה
 92142 םילשורי 22 יקסניטוביז 'חר 33044 הפיח 18 ירוכ 'חר 62331 ביבא-לת 10 ילבב 'חר

 02-617650 :סקפ 02-617644 לט 04-620914 :סקפ 04-625461:לט 03-5460908 :סקפ 03-5460918 :לט

 םייטפוא םיקסידו ןוסחיא תוטלק ,יוביג תוטלק ,םייטנגמ םיטרס ,םיטקסיד

4% 
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 (82 ימעמ ךשמה)

 בוק חותפל תולוכי תוטעמ תונכות

 -ופ חנעפמ לש העמטה ידי לע ,5

 .הנכותב טפירקסטס

 הטיש םאדמאפוסא או/גקקןאס ₪

 בוקה גוסו רצויה םש לש הפסוהל

 -סמ םיאבוימה םיצבק לש תומשל

 .שוטניקמל 6 תביב

 לש ךירדמ-תת .(ת01099) ייקיתיי ₪

 .םיצבק רפסמ ללוכה שוטניקמ

 תמכחותמ הנכות .[א51411.ם8) ייןיקתמ" ₪

 .תיטמוטוא הרוצב םישדח םימושי הניקתמה

 ףיסוהל ,תכרעמב סייוניש עצבל לוכי ייןיקתמייה

 -כו הרקב תוחול ,רזע תונכותו תוימושי תונכות

 שמתשמה .ןיטולחל תיטמוטוא הרוצב המוד

 תא ליעפהלו ןנוכל טקסידה תא עוקתל קר ךירצ

 תיטמוטוא הרוצב השענ ראשה לכ .ייןיקתמייה

 סמצעל רומשל םיפידעמ םיחמומהש תורמל)

 אל ליגר שוטניקמ שמתשמ ,הנקתהב הטילש

 לכ .הנקתה ילהונב רבד יצחו רבד ןיבהל ךירצ

 -יתב םיצבק דוגאל ךיא אוה ותוא ןיינעמש המ

 .(הנוכנה ייהריגמייב קית לכ םישל ךיאו סילק

 לש תירוקמה רזיילה הספדמ .13597\חוטז ₪

 טפירקסטסופ תוספדמ לש החפשמ וז סויכ .לפא

 -דמ תיברמ ידי לע (היצלומא) העמטהל הכוזש

 .קושב רזיילה תוספ

 תותשרל לפא לש הרמוחה תיתשת .1/063113]א ₪

 לפא לש תספדמו בשחמ לכ .תולקו תולוז

 תוירושיק קפסמה ,6|13!163 קשממב דייוצמ

 יטוח לע (הינשל תויביסוליק 203.4) ךומנ בצקב

 -רמ .תזורחמיי תרוצתב (טדפ) םיטושפ ןופלט

 ."תוינג

 יבשחמ תיברמ לש הבחרהה קיפא .אטפ5 ₪

 ,הז קיפא .רתויב םישלחהו םינשיה דבלמ ,לפא

 תויביס 32 לש אוה ,הלורוטומ ידי לע ןנכותש

 .₪154 קיפאל המודב

 -יחל הטושפ תרושקת תשר .?חסח6אטד דא ₪

 תעבט ,טנרתא תיתשת לע םישוטניקמו 6 רוב

 יבשחמל תרשפאמ תשרה .1.003/14|% וא ןומיסא

 ויה וליאכ קוידב אקְקַו6זּג< תוחוקל תויהל 6

 .שוטניקמ יבשחמ

 -וכה ייסיבאשמה גלזמיי .אס500865 ת088 ₪

 -קה תולוקהו תוימלצה ,תינכותה דוק תא לל

 האר) ייסינותנ גלזמייב םיבותכה םינותנל םירוש

 .(ליעל

 1993 יאמ לארשי 0

 שוטניקמל 06 רושיק

 :(:0885) ייתוגלזמ*י ינש םיללוכ שוטניקמ יצבק

 גלזמבו דבלב םינותנ לש אוה דחא גלזמ

 ,תינכותה דוק תא תולעהל לכות ינשה

 הווהמה רחא םצע לכו תולוק ,תוימלצה

 .תכרעמל (אמ50טת6פ) ייבאשמ>

 144 / שטניא 3.5 םיקסידה ןנוכ 5טק6זפתו6 ₪

 -יד אורקל לוכי הז ןנוכ .לפא לש טייבהגמ

 ןנוכ .טומריפה ילדבה תורמל 96 לש םיטקס

 לש םיטקסיד אורקל לוכי אל 6 לש 448

 .קמ

 תכרעמ לש הנורחאה הסריגה .5צ515א% 7 ₪

 תמדוקה הסריגה .שוטניקמ לש הלעפהה

 ללגב רקיעב ,בחרנ שומישב ןיידע 5צ51מא! 6

 .תכרעמל תכרעמממ םימושי תבסהב ישוקה

 -על הבסה ורבעש הלאכ דחוימב ,םיבר םימושי

 ןונעיר אלל 5צ51₪א1 7-ל רובעל םישקתמ ,תירב

 .דוקה לש יביסמ

 ללוכה אקקוטזגוא תשרמ עטק .(20אפ) רוזיא ₪

 וניא רוזיאה .הדובע תונחת וא/ו םירזבא רפסמ

 םילוכ: םירזבאה .תיגול אלא תיויפ הרדגה

 תבכרומ תשר ינפ לע םירזופמ תויהל

 לוקוטורפ תרזעב םהירחא בוקעת אקְקַו6זוא-ו

 .211 תובותכ תואלבטו 21? לוהינה

 תוירושיקל תיסיסבה המרה

 שולש עוציבל סינווכתמ ונחנא תיסיסבה המרב

 -מב שומישה ףותיש :תיסחי תוטושפ תולטמ

 םיצבקל קוחרמ השיג ,םירחא םירזבאו תוספד

 .םישמתשמ ןיב םיצבק לש הרבעהו ,םיפתושמ

 אלש ןכתיי תפתושמ תספדמב שמתשהל ידכ

 תוספדמ קושב תומייק .ףסונ דויצל ללכ קקדזת

 קשממ תוללוכה (ללכ ךרדב טפירקסטסופ)

 יליבקמ וא יירוט קשממל ףסונב ,[9'1!09|*

 תא תוהזל וליפא לגוסמ ןקלח 26 םאות

 .םירעשה ןיב תיטמוטוא גתמלו תורישה שקבמ

 ללכ ךרדב תודעוימ תוריהמ תויתקלחמ תוספדמ

 .ןומיסאה תעבט וא/ו טנרתא תשרל רבחתהל

 תחא איה אקק!61'ג16-ב הכימתה הלא תוספדמב

 ןיב םימאתמ םסג סימייק .תולבוקמה תויצפואה

 -דמ ךופהל םירשפאמה טנרתא ןיבל 1.0911

 תנחתכ תלעופה תספדמל לפא תמאות תספ

 .טנרתא תשר

 רחבמ עצומ םיצבק ףותישל

 -ובק .הנכות תונורתפ לש רישע

 תונכות לש איה תניינעמ הצ

 ?6  ימושי ץירהל תורשפאמה
 לש 58076 לשמל ,שוטניקמ לע

 זאפזסאזג 5010710א5 תרבח

 לבא ,48605צ לש טח6 וא

 סיביהלמ םיעוציבל הפצת לא

 -וחב העמטה .הנכותב העמטהמ

 -נה סקט סיטרכ ידי לע ,הרמ

 הריהמ איה ,אטפטג קיפאל עקת

 יא ידכ דע הרקי םג לבא - רתוי

 סזגתפ6 סיטרכה ,לשמל .תויאדכ

 ורקימ-יגנרוא .תרבח לש 6

 דע 1800) תעצוממ 4865% תכרעמ ומכ הלוע

 -גמ 100 קסידו 0 ךסמ ללוכ ,(רלוד 0

 -יסמ לש העמטה יסיטרכ םג םימייק .טייבה

 תרבח לש גת60ז 006 ,לשמל .?6 ךותב שוטנ

 תלוכי קפסמ אוהו רלוד ףלאכ וריחמש ,זץומ

 4 תלבגמ סע יטמורכונומ) קיתע שוטניקמ לש

 .(ןורכז טייבהגמ

 -ימה תיברמב ליעי ןורתפ הניא העמטהש רורב

 םיטמרופ תרמהל קקזנ םיצבקה ףותישו םירק

 תונתינ תואבה תושיגה .שוטניקמל 20-ה ןיב

 :בולישב וא דרפנב תחא לכ ,שומישל

 תדרפה רמולכ) י"םייקניי 4801 יצבקל הרמה ₪

 קלחה לש הרבעהו טומריפה תוארוהמ ללמה

 -וא 4561  דודיקב גצומה ,דבלב ילולימה

 .(ילסרבינ

 יתשל תואסריג תומייק סהל סימושיב שומיש ₪

 לע רבגתהל קיפסמ הז הרקמב .תומרופטלפה

 -לש ,רבד - םיטקסידה תביתכב טמרופה ילדבה

 .יתייעב וניא ,שוטניקמל 76-מ ןוויכב תוחפ

 -סה יתשב םילבוקמה סיטמרופב שומיש ₪

 תונויליג לש םיטמרופה תיברמ ,לשמל .תוביב

 סיכמת) םייפרגה םיטמרופה בורו םילנורטקלא

 .תוביבסה יתשב םיבר םימושי ידי לע

 .םיצבק תרמהל תוידועי תונכותב שומיש ₪

 ידי לע אירקה טמרופב בוקה תא תנכהש ירחא

 תרבעה תא עצבל ךל ראשנ ,דעיה תמרופטלפ

 בשחממ רישי רוביח ,םיטקסיד ידי לע םינותנה

 תרושקת תשרב וא םימדומ ךרד רוביח ,בשחמל

 .תיסיסב

 םיצבק טמרופ תרמה

 איה םיצבקה טמרופ תרמהב הנושארה היעבה
 לפא .תוכרעמה יתש ןיב תומשה יקוחב לדבהה
 -יס ללוכ ,םינמיס 31 דע םכרואש תומש השרמ
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 1991 יאמ לארשי 0

 םש לכל .כ05 ידי לע שומישב םירוסאה םינמ

 .ףבוקה גוסו רצויה םש תא םג לפא הפיסומ

 היעבה שוטניקמל 205 ץבוק םיקיתעמ רשאכ

 -מה סשה לע רומשל רשפא ןכש ,תיסחי הלק

 4) רצויה סושיה דוק תא ול ףיסוהל קרו ירוק

 ,.דאד וא ,.קזסד לשמל) גוויסה דוקו (םינמיס

 היעבה ,ק6-ל קממ ,ךופהה ןוויכב .(אא5 וא

 -לו תומשה תא ץצקל ךירצ ןכש ,רתוי הרומח

 דבאל ילבמ ,םירוסאה םינמיסה תא טימשה

 .תובקעה תא לילכ

 שי םישדחה םיקוחה יפל בסוה םשהש רחאל

 השענה רבד - בוקה טמרופ תא רימהל ךרוצ

 אוצי ידי לע רתויב הריהמהו תיסיסבה המרב

 התא ךילהתב .4586  טמרופב יידבלב ללמי*

 -יעו םינפוג יגוס) טומריפה ינותנ לכ תא דבעמ

 לכו םיינורטקלא תונויליג לש תואחסונ ,דומ

 -שמ 05-ש בל םיש .(םייפרגה םיטנמלאה

 וליאו םייסיסבה 45011 ינמיס 128-ב קר תשמת

 םינמיסה 128 תא םג חנעפמ שוטניקמה

 -יסה 128-ב םישמתשמ ₪05 ימושי .ייםינוילע"ה

 תרבעהו תוינקית אל תורוצב סינוילעה םסינמ

 סתוא םינמיס הברה קמל האיבמ יייקנ 450

 הרוק המוד רבד .הנוכנ אל הרוצב שרפמ אוה

 ללוכה ,שוטניקמ בוק רשאכ ,ךופהה לולסמב

 הביבסב .205 תביבסל עיגמ ,םסינוילע םינמיס

 וגוז ןבל "ןוילעי ןמיס לכ םגרותמ השדחה

 -תב תוחתופ תואכרמ יכ הלגת זאו "ןותחתייה

 ,8-ל תורגוס תואכרמו 8-ל וכפה הטטיצ תליח

 ןקתייכ םילבוקמה םיטמרופ רפסמ סנמא םנשי

 לבא ,טפוסורקימ לש ₪: לשמל ,יי'וטקפ-הד

 -ימ וליפא .תיטנטסיסנוק הניא םהל תודמצהה

 טמרופה תא תמשיימ הניא המצע טפוסורק

 םייפרג םיצבק לש םיטמרופה .הדיחא הרוצב

 ןאכ ןכש ,רתויב םייתיעבה םה

 ומכ ,ךומנ ףתושמ הנכמ םייק אל

 ינש דצמו ,טסקטל 4801 טמרופ

 אוה שומישב םיטמרופ לש ןווגמה

 -ית םיטמרופ סימייק .דואמ לודג

 תורבעהל םיינק

 ןה םיכמתנש ,(ןודתאא[סןגהצ)

 תביבסב ןהו שוטניקמ תביבסב

 .םק8 טמרופה טלוב סםהיניב ,5

 -וסמ המשל הייואר קמ תנכות לכ

 תורמלו ₪08 בוק איצוהל תלג

 -ופל .תונוש תואסריג תומייקש

 -נה הסריגל דמצנ התא סא ,טמר

 תאצל ךייוכיס םיבר 40006 11!טפזחוסז 88 תארק

 סניא 08 יצבקש איה היעבה .הרמההמ םולשב

 רבדה ןכש ,םושי לכב הכירעו החיתפל םינתינ

 -ותב טפירקסטסופ חנעפמ לש העמטה ךירצמ

 .תארוקה הנכ

 יצבק תרבעהל שמשל לוכי זי טמרופ םג

 7-77 | שוטניקמל 20 רושיק

 -מב םילזזבהה תורמל ,פ0-ל שוטניקממ הנומת

 וגס ותאקוטפ הנכותה .(16ג ש₪) תורתוכה הנב

 .תואסריגה ןיב םגרתל הלוכי גוש תרבח לש

 ץהסוספחסק תירלופופה הנומתה דוביע תנכות

 םיטמרופב 06-ל שוטניקמ יצבק אצייל הלוכי

 .108-ו 01 הי

 סירבוע סיינורטקלא תונויליגו םילילמת ידבעמ

 תואסריג תומייק םא דחוימב ,תיסחי תולקב

 אס \\ס .תומרופטלפה יתשל תוליבקמ

 -יהמ קלח קר םה 1-2-3 סוטולו

 70-ו שוטניקמ תואסריג סע םיירלופופה םימוש

 -נש הנוכתב לקתת סימעפלש תורמל ,תומאות

 .הינשב אלו תחא הסריגב תכמת

 סיצנק תרבעהו סוגר ת תונכות

 ךרד םיצבקה תא ריבעהל תורשפא ןיא רשאכ

 -ועי תונכותב שמתשהל ןתינ סיטמרופ תומיאת

 לע תורצוימ הלא תונכות .םיצבק סוגריתל תויד

 תלוכיה תא תומילשמ ןהו ישילש-דצ תרבח די

 -זה 6 יצבק טולקל אקס 6 םאסחגתקס לש

 200 הריחמש אגס[ ותא?1טפ/א0 תא רבכ ונרכ

 רתויב הקזחהו תירלופופה וז .בייהראב רלוד

 תויצניבמוק 400-מ רתוי םע , םוגרתה תונכותב

 -לא תונויליג ,םילילמת ידבעמל םיטמרופ לש

 סוגרת תונכות .םינותנ ידסמו הקיפרג ,םיינורטק

 אסד (סז 1 חגצטוותק לש 1901 ותא 80 ןה תורחא

 50085 3686-ו 501086 1סס]\שסזאפ לש 6

 שי תחא לכל .5ץ5ופחו5 סחוס תרבח לש
 רחבמל העיגמ אל תחא ףא לבא ,הלשמ תונורתי

 .הנושארה הנכותה העיצמש םיטמרופה

 ןיידע דעיה טמרופל בוקה תא תמגרתש רחאל

 המרופטלפמ ותוא ריבעהל ךיא היעבה הרתונ

 128-ב קר תשמתשמ 508-ש בל סיש

 שוטניקמה וליאו םייסיסבה 45011 ינמיס

 .י'םינוילעייה םינמיסה 128 תא סג חנעפמ

 -יד :ךינפל תוחותפ םיכרד שמח .המרופטלפל

 רישי ירוט רוביח ,םיפילש םיקסיד וא םיטקס

 -קת תשר ,םימדומ ךרד רשק ,בשחמל בשחממ

 יירעושיי ידי לע תותשר ןיב רושיקו הטושפ תרוש

 הטושפה איה םיטקסידב הרבעה .(0דוצ צ)
 לש םיטקסיד אורקל לוכי קמ לכ טעמכ .רתויב
 -קל ש6-ל תורשפאמה רזע תוכרע תומייקו 6

 אווסס תרבח .שוטניקמ לש םיטקסיד אור
 הכרע ,אוגוסהא[ג6סז תא העיצמ ,לשמל ,5ס!טטסחצ
 תרשפאמה ,הנכותו ק6-ל עקתנ סיטרכ תללוכה
 א ןנוכ תא ינוציח שוטניקמ ןנוכב תוארל ק0-ל
 (6חו] העיצמ הנוש ןורתפ .םיצבקה תכרעמב
 ,ךפוהש םיטקסיד רקב אוה הלש סיטרכה :?סותז
 ןנוכל 6-ה לש ןנוכה תא ,ןבומכ הנכות עויסב

 סיננוכה לכ אלש איה היעבה .שוטניקמ םאות

 תומיאת אדוול ךילעו הזה רקבה םע םידבוע

 היעב .טניופ לרטנס לש ןורתפב רחבתש ינפל

 איה ,ליינה םיסיטרכה ינשל תפתושמה ,תרחא

 ,לפא לש ןשיה טמרופב קר םיכמות םהש

 .טייבהגמ 1.44 לש 110 טמרופב אלו ,8

 יכ סא ,תומייק דבלב הנכות לש תוביטנרטלא

 עוגס-וח-כ05 .טייבהגמ 1.44 לש םיטקסידל קר

 רלוד 199 הריחמש ,קגסוו6 1100616000 לש

 ק6חקתשת| 1326 לש 186-ו0-205-ו ,בייהראב

 קמ לש םיטקסיד אורקל תורשפאמ (רלוד 139)

 -שה הנכותה .הרמוח יוניש לכ אלל 6 ןנוכ לע

 האירק םג תרשפאמ איה ןכש ,רתוי תיאדכ הינ

 6חוסט]!-| 5006 גוסמ םיפילש םיקסיד לש

 תא דייצל םישרוד הלא לכ) .םייטפוא םיקסידו

 בורב רבכ םייק קשממה 5081 קשממב ?6-ה

 םיעיצמ סה םג סיננוכה ינרציי .םישוטניקמה

 -עה רשפאל ידכ ,תומרופטלפה יתשל םסירביירד

 ללכ ךרדב לבא .(סיפסונ םירזע אלל םינותנ תרב

 ,ם6 טמרופב שארמ טקסידה תא קיפהל ףידע

 שטניא 3.5 לדוגב ,פטקסזסחו6 ןנוכ ידי לע לשמל

 םיטקסידל קקזנ 0-ה םא .(1.44א1 וא 7208)

 לשמל ,ינוציח ןנוכב שמתשהל ןתינ שטניא 5

 .רלוד 600 בייהראב וריחמש ,סגהגו6

 ירוט רוביח

 אוה ,בשחמל-בשחמ ,ירוט רוביח

 םא .הנקתהל טושפו תיסחי לוז

 ןתינ ,הזל הז סיכומסמ םיבשחמה

 ירוט רעשמ תורישי לבכ רבחל

 -יב בלשל ךירצ ,תרחא .ירוט רעשל

 ןתינ םימדומה תא .םימדומ םהינ

 םימדומ :תוירוגטק יתשל קלחל

 -טמ תואמ ללכ ךרדב) רצק חווטל

 מייק לש חווטל םג שי ךא ,םיר

 תשרל רוביחל סימדומו (םירופס

 דעוימ ןושארה גוסה .םינופלטה

 לע (ןיילנ) הדוקנל-הדוקנ רוביחל

 רושק וניא אוה השעמלו ידועי וק

 לארשיב .ןופלט יווקל םדומ לש תולבגמל ללכ

 -ומ רחבמ (תניב תצובקמ) דר תרבח תרציימ

 -יאל קקזנ ןופלט יווקל םדומ .רצק חווטל םימד

 טרפנ אל ןכלו תשרל ורוביח ךרוצל קזב רוש

 .יאקירמאה קושל םימאותה סימגד ןאכ

 ךרוצ שי תורישי שוטניקמל 6 םירבחמ רשאכ



 םיבשחמל הכרדה זכ

 הנכות ישנאל רצוי היב

 [/ןוסחס501[ " ירצומל (הז6) השרומ הכרדה זכרמ

  32[ו/3 /37 

 ו שואפסש5 יסרוק
 0 הוא 0508 5

 תיסיסב הרכה

 םינעוצקמל \/ואססש/5 -ב םימושי חותיפ

 קחסנם6ד תועצמאב םיטקיורפ לוהינ

 5651  ינורטקלא בושיח ןוילג

 200555 םימושי ללוחמ

 צופטאו 84516 -ב תונכת

 פסו/םמפסואד םיפקשו תוגצמ תנכה

 0 0 0 0 0 6 6 6 צ/סמפ םילילמת דבעמ

 ו :ןויסל םיידוחי תונורתי
 , רוממה. ה והמוההההתטומההממאמהההההההותטהטטהטמקההמהמההההה ה

 ל םילגרתמ עויס 9 םיסרוק תמאתהל םניח ץועי 9

 ן תילגנאבו תירבעב רמוח ₪ בשחמ לומ דימלת 9

 םיבשחמ תכרדהב ןויסנ תונש 15 6 םיינועבצ םיבשחמ םע תוגזוממ תותכ 9 ן

 םינמוימו םיריכב םיצרמ 8 סה ואח -ל תורשפא ₪ ן

 ,םיפתתשמה תא םיכזמ םיסרוקה בור ₪ הלבגה אלל לוגרית 9 |

 ,קפסה י"'ע תנתינה החנהב סרוק לע הרזח תורשפא 9 ן

 סרוקב תדמלנה הנכותה תשיכרל םויס תדועת קנעות םירגובל 9 ן

 07016 ,24 תידוהי 'דש יבא-לת 04-419495 .סקפ ,04-419393 .לט

 84208 ,76 תורדתסהה 'ח' :עבש -ראב 03-5616342.07קפ ,03-5621וו5 לו 91079 ,8 אביקע יבר 'חר :םילשורי

 02-250418 .סקפ/.לט ,02-243245 ,לוכ
). 057-2804414 
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 רבחמב דחא דצב דייוצמה ,דחוימ לבכב
 דצבו (םיעגמ 25 וא 9) 20-ב לבוקמה ע:דצקמ
 -לא .שוטניקמב לבוקמה עזא-8 רבחמב ינשה
 ראוד תורישב שומיש איה תישילש הביטנרט
 -ושמ הנכמכ ,600%/ק0פ88שמ תמגוד ,ינורטקלא
 -יא רגאמכ םג שמשמ ינורטקלאה ראודה .ףת
 סיבייח אל טלוקהו רגשמהש ךכ ,ינמז ןוסח
 .תינמז-וב םיליעפ תויהל

 תרזעב ,רשקה םקוהש רחאל

 שמתשהל ךילע ,וידעלב וא םדומ

 םיצבקה תרבעה תונכותמ תחאב

 ,ליעל ונרכזה ןתוא

 וא - םגהק6 | ,[3ק1 תאקט

 תוללוכה) 508 0

 -ילש תנכותו רוביחה לבכ תא םג

 -קת תנכות וא ,(6-ב קוחרמ הט

 -פב תכמותה ,תיללכ תרוש

 וא אחס66ח | םילוקוטור

 רבחל הצור התא סא .2תוס06ח

 -קת תשרל קחורמה בשחמה תא

 םדומב שמתשהל ךילע תרוש

 לש אטואוס65ה/5 לשמל - תשר תנחת סג אוהש

 םישוטניקמלו 20-ל רשפאמה ,541% תרבח

 לוקוטורפ .טנרתא תשרל רשקתהל םיקחורמ

 וא ,אסשסו| קא וא ,אקק!61ג]א תויהל לוכי תשרה

 תונהל לכוי ק6-הש ידכ .א6ו\/ג5 [סז א[30ות(050

 -תמ הנכותל קקזנ אוה קְקוטפחג6 יתורשמ

 ₪05 וא ןולאראפ לש תחסח6אמז לשמל ,המיא

 .אביש לש םוגו-זח

 תורקי אל תותשר

 ןיב רשקל תופוכת םיתיעל קקזנ התא סא

 וארי ליעל ונגצהש תונורתפה ,שוטניקמל 80-ה

 ךילעש תרמוא תאז ןיא לבא .ידמ םילברוסמ ךל

 ומכ ,תורקיו תומכתותמ תותשרב עיקשהל

 -שמ לצנל ידכ קר ,1/גא אוגתגקסז וא או( ג

 שולש .ינורטקלא ראוד רגשל וא םיפתושמ םיבא

 ךל םיעצומ םילוז תוירושיק ירצומ לש תוחפשמ

 לש 1098 תרדיס :"תיניצרי תשרל הפולחכ

 -כו ןולאראפ לש ?תסח6אם]ז תרדיס א

 תגעפוגז תרבח לש 1/7200 60חת601ו00 יסיטר

 .סוקווג

 םישוטניקמל הנכות ירצומ תרדיס איה 7005 4

 -כל תקקזנה ,(20517078) 0-לו (/!ג01005)

 סיטרכ תרכומ 984 26 -ה דצב 16 סיטר
 -מב סג שמתשהל ןתינ ךא 1136316 סשב 6

 אוה הנכותה ריחמ .360%1 וא 5א16 לש םימאת

 םג םוכסל ףיסוהל שיו שמתשמל רלוד האמכ

 .אז6 סיטרכ לכל רלוד םייתאמכ

 ק6-ל תרשפאמה הנכות איה ?תסח6אם] וא 4

 -כל תקקזנ איה םגו .4קקו6ז ]א תשרל רבחתהל

 [- א-ה = =

 1993 יאמ לאושי 6

 שוטניקמל 76 רושיק

 סיטרכב שמתשהל רשפא .20-ה דצב א[6 סיטר

 יסיטרכב וא ןולאראפ לש עחסתסאמז 630 / 6

 .מבי וא 360א1 לש ןומיסאה תעבטו טנרתא

 עצומה ,ק0-ל תשר םאתמ סיטרכ אוה 1/1200 +

 ,(רלוד 400) א164-ו (רלוד 250) 154 תואסריגב

 -הל ידכ תינוציח םירוביח תספוקל קר קקזנה

 ךרוצ שי תורישי שוטניקמל ₪6 םירבחמ רשאכ

 ע-דצק5 רבחמב דחא דצב דייוצמה ,דחוימ לבכב

 ינשה דצבו (םיעגמ 25 וא 9) 6-ב לבוקמה

 .שוטניקמב לבוקמה פזא-8 רבחמב

 .1/06311'ג!א תשרל רכחת

 רעשש הדבועה לע םיכמסנ םירצומה תשולש לכ

 לע םיססובמ םהו שוטניקמ לכב יונב 1/06811'|%

 הרקיה איה 7078 הרדיסה .אקקוטזגוא תשר

 -מה תכרע תא םג תללוכ איה לבא ר,תויב

 -אפ לש ןורתפה ונתעדל .א!גס1 .וחא?]טפ םימגרת

 תקפסמ ?חסחפאמז .רתויב בוטה אוה ןולאר

 איה ינש דצמו 11200-מ רתוי הבוט תלוכי

 קמה דצב תדחוימ הנכותב שומיש תבייחמ הניא

 .תשרוד 7008-ש יפכ -

 תבורמ הביבסב אוה 7025 לש ירקיעה ןורתיה

 שוטניקמו 26 תואסריג דבלמ ןכש ,תומרופטלפ

 הדובע תונחתל תואסריג סג 8178 העיצמ

 -עב בלשל תננכתמ 51784 .טע יבשחמלו 8עא

 לש 10א₪ז תינויווישה תשרה סע 7075 תא דית

 ,סק6חז005 ארקת איה ול רצומ ,כ04 תרבח

 -ובע תוצובקבו טא[א תומרופטלפב םג ךומתיש

 .תוברועמ הד

 תוברועמ תותשרל רעשה

 לש רוביחל םימיאתמ ליעל ונראיתש תונורתפה

 שוטניקמ רוביח וא םישוטניקמ לש תשרל 6

 תשרל שוטניקמ תשר ןיב רבחל ידכ .ק6 תשרל

 אגס ,גא .(604דו/ גצ) יירעושייל קקזנ התא 6

 תרצות ,ונימב דחוימ רעוש אוה חח

 -יקמ תשר רבחל רשפאמה ,א!ועגחוגז 5ץ5ו6חופ

 לחה ,ת6 תותשר לש בחר ןווגמל םישוטנ

 .סב-ןמרגנוא לש א6/006-ב הלכו 61\/ג6-מ

 אז6 סיטרכ םיעקות וב ,ק6 לע ססובמ רצומה

 סיטרכ .רבחל םיצור ןתוא תותשרהמ תחא לכל

 לנש יסיטרכו .גקפוטזגוא תשרל ותוא רבחמ דחא

 תעצבמ 6-ה לע הצרש הנכותה .26-ה תשרל

 יסיטרכ תא הליעפמו תשרל תשרמ סוגריתה תא
 רצומה .ךרוצה יפל םירדשמו םיטלקמכ אז6-ה
 שי ריחמלו רלוד 1000-כ הלוע (דבלב הנכות)

 .אז6-ה יסיטרכו ק6-ה תולע תא ףיסוהל

 -שר רוביחל םימייק םימוד סירצומ
 ,ד0ק8ק תותשרל קקוטזגוא תות
 ,לשמל .שאזא-ה סלועב תוטלושה
 תרבח לש רעוש אוה 63ו00180%א 5

 רלוד 1800 וריחמש ,6צא₪גא

 -פה ןץיב םגרתמה | ,(בייהראב)
 א קקושדגו6 1077? | םילוקוטור

 תנכות וילע ץירהל ןתינ .קמסתשו-ו

 לש רתוי תוהובגה תומרל םוגרית

 -ושי ןיב תורשקמש הלא) 150 לדומ

 תרזעב .6300ז 5886 תארקנה (םימ

 תכרעמ ןיב רשקל ןתינ וז הנכות

 ,הזל ,לפא לש םייפותישה םיצבקה

 -מה אפ< םיצבקה ףותיש תכרעמל

 -חא םירצומ .טאזא תביבסב תלבוק

 תפתושמ הספדה סירשפאמ הרבחה לש םיר

 .תותשרה יתש ןיב ינורטקלא ראודו

 תולוז ךכ-לכ-אל תותשר

 תבייחמ תיתשיר תוילנויצקנופ לש האבה המרה

 ודעונש הלא - "תודבכיי תרושקת תותשרל רבעמ

 לש הדימ הנקב תתשורמ הדובע תביבס רוציל

 -ולש תוטלוב וז הצובקב .םיבשחמ יפלאו תואמ

 טפוסורקימ | ,(א6ו\%גזפ) לבונ ;תוכילומה תש

 ופיסוה ןלוכ .(/זאפפ) ןאינבו 0.]א א!גתבַפסז)

 תוקזחה הלעפהה תוכרעמל שוטניקמב הכימת

 תשרוד ןאינב .ןטק אל ריחמה לבא - ןהלש

 הלבגה אלל) הכימתה תפסות רובע רלוד 5

 995 תשקבמ טפוסורקימ ,(םסישמתשמה רפסמב

 היצפואה תא הרחמית לבונו סיקמ 50-ל רלוד

 רלוד 1995-ו םישמתשמ 20-ל רלוד 895-ב

 -ות ןה ליינה םיריחמה לכ .םישוטניקמ 100-ל

 הובגה ריחמל ,שוטניקמב הכימת רובע ,תופס

 .תשרה לש יסיסבה

 -מה ,האלמ תשר תכרעמ איה ךפסכל הרומתה

 תורשפ אלל ייתרש/חוקל" תרוצת תונבל תרשפא

 "הדבכי תרושקת תשר תביבסב .ךרד ירוציקו

 סיכמתנ שוטניקמו 6 ישמתשמ :תגגוח הווחאה

 -במ הניא סהיניב תרושקתה ,םיתוריש סתואב

 -הל םילוכי סלוכו המרופטלפה ילדבהב הניח

 ןבומכ .הרוצ התואב םייזכרמה םיתרשל רבחת

 -בו שארב םוסקי הזה ייסקול-הדיי ןורתפהש

 -קת תשר תיינבב עיקשה רבכש ימל הנושאר

 הצור אוה וישכעו 26 -ה רובע ""הדבכי" תרוש

 הרקמב .תמייקה תכרעמל םיקמה תא סג ףרצל

 לש ןורתיהו עיתרמ וניא היצפואה ריחמ הז



 ה :| 67771 א"ת 16 לדגמו המוח ₪
 תינלכב סילק | 03-5372929 (יווק בר) .לט | 2

 :תונולה עצבמ [7%%07יל טק ההה [| 0[ 8
 ד 0 0

1% 
 = !החנה
 < = תונכותה ישבורל

 .?סרוקמ דחאל | (5689) = ₪193 | ₪0 6 ------- תירבע לכ 0-011סססז 1 התחנה % שגר + |( 1 נלכב ם נוק 4 ו ה
 * לש 6 -ה ב | ו מ בב ןוכדע הפלחה
 םיבשחמ ןויס יב

 םילילמתה דבעמ
 ינושל- ו

 \/גח80ו5 -ל
 (5489) ₪1573 ------- תירבע ללוכ ואואססואפ-ל ידוחיה :8456-ה

 אלה ו 7 םיטנופ 24 + (דוקינ ללוכ) תירבעב יריחיה
 03-הפ| וקפה ₪7 6 עול תופש 25-ב הכימת +
 (999) ₪318 ------ וווחטסא- ל רתויב קזחה ילאוזיוה 84510-ה (29) 7 = .דומיללו הנקתהל : * רתויב יתורידי +

 (7) ₪1%  -------- הילגנאב סמסמס 0

 (תירבע ללוכ) 64-60 ו!
 (369) ₪1509 -------- \אואססוא5 -ל ידמיימ ברה הדובעה ןוילג
 (116) ₪479 .---- םאספ\ . 0 אודהס, | 0105 :ישמתשמל עצבמ

0 
| )3599( 72 

 ם"עמ+ (ט"עמ ללוכ)
 םיבשחומל הכרדח זכרמ
 הנכות ישנאל רצויה תיב

 יסנניפ ןולח
 ,םייסנניפ םיבושיחל הנכות

 תוקידבב החמתמה לוהינו הרקב הכימתב מבי לש הלעפה תכרעמ
 ריחמל ו ןפלט 08 0 2 :9) 7 !תינלכל ןפלט (4749) ₪169 ----------- םלוכמ קזחה םיטקייורפה להנמ (59) ₪5 !תטלחומ הטילשב תיביר יבושיחו םיקנב תונובשח 00-5ט76ז60]00| 0 וילאמ ןבומה פ 0 דבעמ |

 :תינלכב םינוק טפוסוהקימ ורתויב בוטה (999) \וח0סיא6- ל תילגנאב םילילמת דבעמ (םולשתב היצפוא) ילגנא/ירבע יטמוטוא תויא
 \(וחססושפ 3.1+ תירבע+ ₪ 1 . תינואג תוטועב א י :

 ו
 רבכע +

 ( 96 סגנו 6 | קה655ַ6וסאו ןייטשנייא
 6050 םילילמת דוביעל תמדקתמ תכרעמ |

 םלועב הליבומה הנכותה
 !םיטקייורפ לוהינל

)369( 6 
 ם"עמ+ (מ"עמ ללוכ)

 ש/ואפסו5 1
 תירבע +

 תיפארגה הלעפהה תכרעמ

 :06-ל תורוכשמל הליבומה הנכותה :

 .רתויב הריהמ ₪ 101 ,102 ,106 ,126 םיספט ₪ םוליג ₪ רכש יקחשמ \ס1 |

 כ םלועב ץופנה םילילמת דבעמ
 יבש .,!םניח 1 עצבמ ריחמב 8  תירבעב םג תעכ

| 
 ידבועל

 0 תיביטקאורטר השקהל תדחוימ תינכות !תינלכל ןפלט
 !ןפ ט .תורש תכשלב וא תינדי ובשוחש סישולת לש

 םיישיא םיבשחמל
 ד !רתויב בוטה ריחמל ןפלט 1 לימדווו

 0 216/ ןי/וכי ]יא יוכי ב-א ו
 תינושל-וד ההגה - רזייל תוספדמב

 ריחמל תינלכל ןפלט פטא ם-וא (היצפוא)
 : (9) 2 !רתויב בוטה

 | עצבלמ וי תורחא
 מ"'עמ+ / (מ"עמ ללוכ)

3 | 7 

 (6.2) םילילמת דבעמ ב-א
 תונובשח תלהנהל תונכותב שומישה תוגלפתה בשחוממ דושמ ב-א

 םישורד תועדומ רקס יפ לע יאלמ לוהינלו
 :1992 רבוטקוא-רבמטפס הפוקתב

 - 85% - תֶבָשְבַשח
 הפ . 15% - תורחא תונכות

 םינוכדיעו תורש ללוכ

 ינכפהמ םילילמת דבעמ ! [₪] - הנשל

 הווש תחא המגדה
 0 )3389( םילילמת ףלא

 מ"עמ+ / (מ"עמ ללוכ)



 .וז הפולח תבוטל ףכה תא עירכהל לוכי תודיחא

 תא ןויעב ןוחבל יאדכ תורחא תויצאוטיסב

 םיקרפב ונטריפ ןתוא ,רתוי תולוזה תויצפואה

 .סימדוקה

 דחוימב השיגדמ לפאש הנוכת איה תוירושיק

 -מה לש הלעפהה תכרעמב הלילכה איה ןכלו

 הנכות .4קְקופפחּג6ש חוקלה תנכות תא שוטניק

 -מה ,((5סאמ6108) "ןוויכ הנשמיי תללוכ וז

 -הו םיצבק ףותיש לש הקיטסיגולה תא עצב

 קסידש עגרב .שמתשמל הפוקש הרוצב ,הספד

 -ומ ולש תימלצה ,תשר באשמכ רדגוה םייוסמ

 -לכ ורדגוהש םיבשחמה לכב ךסמה לע העיפ

 ריבעהל וא ,קסידהמ םיצבק ףולשל ידכ .תוחוק

 התא ,תרשה קסידל ימוקמה קסידהמ םיצבק

 ייהכלשהו הרירגיי לש הקינכטבו רבכעב שמתשמ

 םוקימל תוסחייתה לכ אלל ,(סא6 8 כ0פ)

 -שת תלבקו חולשמ לש תורודצורפל וא יזיפ

 תופסוותמה ,תשר תוספדמ יבגל ליינכ .תורוד

 ררובה ריכמ םתוא םיבאשמה תמישרל

 -יקמ רבחל ונשקתה אל ונחנא .(0100558)

 אגא -ו צתאמפ , אסו\\ג6 תותשרל דיחי שוטנ

 לש תיטרדנטסה הנכותב שומיש ךות א/גתּגַקסז

 .לפא

 -וא תועצבמ תושירה תוכרעמ תשולש לכ

 ,םירחא םייונישו ייתומשה ץוציקי' תא תיטמוט

 -אה םיצבקה תומש תא םיאתהל ידכ םישורדה

 18א .205 תולבגמל שוטניקמ לש םיכור

 יצבק לש יופימ סג תועצבמ אמפ-ו א/[גתגפסז

 התאש ךכ ,שוטניקמ לש תומשה תמיכסל 5

 לבקלו (0854708) רצויה םש תא ףיסוהל לוכי

 חותפל ןתינ התועצמאבו ,תיטרדנטס תימלצ

 לש הלעפהה תכרעמ) .רבכע תציחלב בוקה תא

 -מה יירצוייי תוימלצ לש הירפיס תללוכ קמה

 ידי לע ורצונש םימושיל הלעפה ירותפכ תושמש

 ידי לע רצונש ץבוק לכ ,לשמל .םושי ותוא

 לש תינקיתה תימלצה ידי לע גצומ 500ו0800

 תימלצה ןיב רושיקה .ץבוקה םש + פושוטופ

 .((בוקה סשב יירצויייה דוק ידי לע השענ םשל

 ,תומש תכירע עצבל קקזנ התא אטוואג6 תחת

 .לפא לש 65041 היצקנופה תועצמאב

 לכ ידי לע המוד הרוצב השענ הספדה ףותיש

 -דמ ,תחוורה העדל דוגינב .תותשרה תשולש

 טפירקסטסופ תוספדמ ןה ֶקְקופ/חוטז תוספ

 תיברמ םויכ .181!1003א קשממ סע תויטרדנטס

 ןתינש ךכ ,םירעש רחבמ תוללוכ תוספדמה

 ררובהש הדבועה .םינוש םיבשחמל ןתוא רבחל

 -ופה תספדמל ארוק ןיידע (03005מת)

 .תיתועמשמ הניא "גקק!פו\תוטזי' טפירקסטס

 לכ ,תרושקת תשרל קמה תא רבחמ התא םא

 יפכ - ול תונימז תשרב טפירקסטסופה תוספדמ

 -ימז רבעב ויהש תוספדמל השיגל הכוז 76 לכש

 -ענ אל הספדהה ללכ ךרדב .שוטניקמל קר תונ

 שוטניקמל 96 רושיק

 תשרב השענ רבדהש יפכ) תספדמל תורישי תיש

 ןרדסכ שמשמה ,הספדה תרשל אלא (הטושפ

 שס א40621א8 לש 5 ןויליגב .תוספדהל הדובע

 הריקס םיאיבמ ונא ,תילארשיה הרודהמה /

 .א6ו\זג6 3.11 תביבסב הספדה יתרש לש הצממ

 .תורחא תותשרל םג םימייק םימוד םירצומ

 ,אקווד תרשכ שוטניקמב שמתשהל םיצור םא

 תוקפסמ תותשרה תשולש ,הספדה וא םיצבקל

 -מה ,אֶקְקו6תגזס 6 566: תנכותב הכימת

 םיצבקה לוקוטורפ .הספדה יתורישל םג תשמש

 ( זי ג קקו6דג!א זהונתק קזסוססס| ארקנ לפא לש

 (4775) ארקנ הספדה יתורישל לוקוטורפהו

 תותשרה תשולש לכ .אָקקו6ַד א חו 68

 ידי לע ,גקפו66חג6 'תרש תא ייתוקחמי' ונקדבש

 .ליינה םילוקוטורפב שומיש

 -ולש ,שוטניקמ שמתשמ לש הפקשהה תדוקנמ

 .תונוש רשאמ ול וז תומוד רתוי תותשרה תש

 .המוד קשממ סע םימוד םיתוריש תוקפסמ ןה

 הפקשהה תדוקנב יוטיב ידיל םיאב םילדבהה

 .תשרה להנמ וא ןיקתמה לש

 1.גןא [גחה80ז 5671005 [סז
 וו

 -ימו ,זכורמ צמאמ לש םינש רפסמ רחאל םג

 -ימ החילצה אל ,םירלוד לש םיבר םסינויל

 קושה תסורפמ יתועמשמ קלח סוגנל טפוסורק

 -ומא שוטניקמב הכימתה לש תפסותה .לבונ לש

 -הו - טפוסורקימ לש תויתורחתה תא רפשל הר

 תררועמ הרוצב ודיקפת תא עצבמ םנמא רצומ

 עצבל תלוכיהמ ונמשרתה דחוימב .הצרעה

 תומשל םיפיסומ הב הרודצורפה ,ייסש תכראהיי

 ,רצויה םשו ץבוקה גוס תא 205 לש םירצקה

 שמתשמ התא םא ,לשמל .שוטניקמב לבוקמכ

 לע םגו 26 לע םג 58081, ינורטקלאה ןויליגב

 05 תביבסב ורצונש א15 יצבק ,םישוטניקמ

 לע לסקא לש תימלצה סע תיטמוטוא םיגצומ

 תחתופ תימלצה לע הלופכ הציחל .קמה ךסמ

 ,לסקא תא םג ךרוצה תדימבו) בוקה תא

 לע ורוקמב רצונש ץבוק הז היה וליאכ קוידב

 .קמה

 שמתשהל קמ לכו 6 לכל תרשפאמ הנכותה

 רוביח הז םא ןיב ,תשרל תרבוחמה תספדמ לכב

 -מה דחא ךרד וא 76 תרש ךרד וא ,רישי

 - םיבאשמ לוהינ לודומ תללוכ איה .םישוטניק

 צירהל לבא - לפא לש תוספדמו םיצבקב ריכמה

 ןתינ .052 וא 05 תביבסב בייח התא ותוא

 ,טנרתא תיתשת לע 1.ג'א א/גתגַפטז תא ץירהל

 תכרוא הנקתההו 1/0641191א וא ןומיסאה תעבט

 סא .(דבלב תרשל היצפואה תפסות) תוקד 15-כ

 -תל שארמ תדעוימה ,השדח תשר ןיקתמ התא

 התא םע דחוימבו - םישוטניקמבו 20-ב הכימ

 - .\גתאסואפ (סז \/סזאקוסטק<-ב שמתשהל בשוח

 .וז תשרל תעד לוקיש שידקתש יאדכ

 6( הז6 [0ז 18610005

 -תל רתויב ברה קתווב תואגתהל הלוכי לבונ
 -תב ןויסנ תונש 4-מ רתוי םע .שוטניקמב הכימ
 ,ימלועה תותשרה קושמ זוחא 60-ו קמב הכימ
 -הל תדמול אל לבונ יכ חוטב תויהל לוכי התא
 תפסות לש תונורסחה .ךלש ןקזה לע חלגת

 ןונגנמ ןיא :םיינש םה אש\/ג-ל שוטניקמ
 יסיטרכב הכימתהו יטמוטוא ייתומש תכראהיי
 ךמתנ דחא סיטרכ קר - תירעזמ איה 1|1003|%
 .ןאסו\/גס ידי לע סויכ

 (אזאו) יי תכרעמ ןעטנ לודומייכ הצר הנכותה
 ףקתשמה רבד ןאשו\/ג לש 3.11 הסריג תחת

 םהב םירקמ ויה .הלש םינייוצמה םיעוציבב

 רתוי רהמ תרשהמ םיצבק ףלש שוטניקמה

 הקיתווה הסריגב .ולש ימינפה קסידהמ רשאמ

 -מה תפסות הלולכ ,2.2 ןןאשוו(ג6 לש רתוי

 אל התא) הליבחהמ ילרגטניא קלחכ שוטניק

 שרדנ התאש יפכ ,דרפנב הרובע םלשל ךירצ

 -ות הכ םניא םיעוציבה לבא (3.11 הסריגב

 לכל השיג םילבקמ שוטניקמ ישמתשמ .םיסס

 ךרוצ אלל ,(0800558₪) ררובה ךרד תשר באשמ

 ₪05 ישמתשממ שרדנש (206 0א) םושירב

 .05/2-ו

 שוטניקמ לכל תרשפאמ םג השדחה הסריגה

 סא םג ,תשרל תרבוחמה תספדמ לכב שמתשהל

 איה סא םגו טפירקסטסופ תספדמ הניא איה

 תנכות םג תקפסמ לבונ .חוקל 26-ל תרבוחמ

 הצרה ,תשר לוהינו הספדה לוהינ ,םיצבק לוהינ

 10 - הנקתהה ךשמ .שוטניקמ תמרופטלפ לע

 .תוקד

 -ויב הקיתווה תשרה אקווד יכ ונעתפוה ונחנא

 .1/0041131א תרמוחב הכימת אוצמל השקתמ רת

 -רכ ,הזכ םאתמ תקפסמ 24ץתג תרבח קר סויכ

 ךלש ןוגריאה סא לבא .21-2000 ארקנש סיט

 -גה תא ןוצרב עלבת ,א6וו/ג-ב תשורמ רבכ

 תפדעומ הריחבה וז לכה ךסב יכ ,תאזה הלול

 .ךרובע

 ישא 0קווסח 107 [86וח(051

 קושב רתויב שדחה אוה 84אצ אא לש רצומה

 סורטיי תסריג םצעב אוה ונקדבש המ השעמלו

 סע ,רתויב רקיה רצומה סג הז .הנורחא ייקוויש

 -מה רפסמ תלבגה אלל רלוד 1995 לש ריחמ

 הרבחה ירצומ לכב תלבוקמה השיג ,םישמתש

 רלוד 7500-כב תרכמנ תיסיסב 1צמפ תשר)

 תטיש .(םישמתשמה רפסמ תלבגה אלל

 (172 מיעב ךשמה)



 - ..תשטמשגו

 /%5 יבול הכרדהה הכינה וכד מע ///*| קפקק

 םיינורטקלא תונוילגל םיחמומה
 לסקאו ורפ ורטאווק ,סוטול
 ,םירמאמו 9 תביתכ ,הכרדה :םינורטקלאה תונוילגה - \ראב הליבומה ססקס תרבח

 .תונוילגה אשונ תא םשונו יתה הסונמ םיכירדמ תווצ ...דועו םימושיי חותימ

 מ"עמ + 0 5 שזאצפסו5-ל ורפ--ורטאוק

 מ"עמ + 0 5 (שזאפסשפ) אס,

 מ"עמ + 0 6. ט/זאפסוא5 תביבס תרכה

 מ"עמ + 0 1 םיליחתמ 123 סוטול

 מ"עמ + 0 59 םיליחתמ ורפ--ורטאוק

 מ"עמ + 0 6. 123 ישמתשמל - 3.1 סוטול

 מ"עמ + 0 .6. םדקתמ ורפ ורטאווק

 ?םסקסב היל
 .(רוייל תספדמו סירבכע ,8/04 ,םיריהמ םיבשחמ) ,ןג-תמרב ססקס תתיכב םימייקתמ םיסרוקה - תרד תחינ

 .תשר ישמתשמו תורבחל ןורתי ,3.11 לבונ תשרב דומילה ססקס תתיכב

 ה/וז'רב

 .םיבשחמה תונותיעב םיפיקמ םירמאמ תבתוכ ,ורפ ורטאווקו 123 תואסרג לכל תיעוצקמ תורפס תמסרפמש הדיחיה הרבחה - 1!!!

 .\ראה יבחרב הכרדהל תדיינ םיבשחמ תתיכ ,חוקלה י'ע עבקנ הכרדהה רתא - חו

 .(ףתתשמ לכל תורפס סיללוכ םיסרוקה יריחמ) קודבל הווש - הול

 (תיקלח המישר - דבלב 1993 תנשב םיפתתשמ תצובקל רוגס סרוק ונימזה) וחול םילוני או הלא לנ

 ,קפא ץוביק ,םיפוסיכ ץוביק ,עבט ,דרופ ,היצמוטואל הרבחה ,םידליו םירוה ,ופמט ,הדובעה ןוירפל ןוכמה ,הלוק הקוק ,ןועמ לבח יבושי
 קנב ,יבכמ ח"פוק ,תדחואמ ח'נוק ,לבוש \וביק ,תופוע יקשמ דוגיא ,םלש הפצמ ץוביק ,191 ,הבונת ,הנירבס רוביג ,תיריוא הישעת
 .ןהכ ןיבור ןיקייח ח"ור ,רוד ןיע ץוביק ,רומ ןוכמ ,לוקלד ,היבחרמ \וביק ,תניב ,הפוס \וביק ,אתוסא ח'יב ,טאה הציפ ,םילעופה

 :תונלמזהו םיטרבל
 1-125003/ 55/82 .'ר8 ג"ר 8 ךאבה טו

 6. יבועחמל הכרדהו הכימת זכרמ
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 םיגול םיאנת

1 
 תג
 ווסט
 וחזה
 ו

 סקס רהז

 תואחסונב שומישל ילככ

 םיאתל תוסחיתהל ריבחת יגוס ינש סנש

 :םיכרעלו

 09...65(/6₪50%) :וא +04-9*25 .א

 (3>)051...07(/950% :וא ע24>25 ב

 :תואמגודה יתש ןיב לדבהה תא ןיבהל הסננ

 סא ןיב ,בושיחל הליגר החסונ הניה יא המגוד

 .היצקנופב שומיש יייע וא ליגר בושיח תרגסמב

 .ךרע לכ לבקל הלוכי החסונה תאצות

 בצמ קדוב הז יאנת .יגול יאנת הניה יב המגוד

 .אל וא םייקתמ יאנתה סאה הבושתכ ריזחמו

 רזחות םייקתמ יאנתהש הרקמב

 .0 הבושתה רזחות ,אלו ,1 הבושתה

 יתש ונכתי יגול יאנתל רמולכ

 .0 וא 1 - דבלב תובושת

 א

 םירקמ רפסמ ןחבא הז רמאמב

 16 - ,רזע ילככ שמשמ יגול יאנת םהב

 46 | שמתשהל הברה תולקה תא גיצאו

 18 .תויעב ןורתפל וז היצפואב

21 69 

 1993 'אמ לארשי 0

 דבועל ריחמ

 הירצומ םירכמנ ןוזמ ירצומל הרבחב :1 המגוד

 : (1) הלבטה יפל דחוימ ריחמב הרבחה ידבועל

 ןויליגב הנכוהש הלבטב השענ הריכמה סוכיס

 : (2) ינורטקלא

 עדתש החסונ אוצמל איה הנושארה היעבה

 היעבל ןורתפ .דוקה פייע רצומה סש תא ףולשל

 , 6%100%05 היצקנופה תרזעב אצמנ וז

 הנותנ רזע תלבטב םייוסמ את ןוחבל תעדויה

 אצמנה ,הלבט התואמ ,ךרע הבושתכ ריזחהלו

 .ןחבנה אתל ןימימ תמייוסמ הדומעב

0 3 0 
 1 ןוריחמ

2 
 3 קב אופק רשב 5
 4 עש | לגע קוש 46
 5 נע 1 'סמ ףוע 27
 6 על ףוע תובבל 19
 7 יב הציב 6
 8 מש ,נמש 23
 9 בל ןבל 24
 10 רפ | טרוגירפ 32

6 8 4 
 1 דוק חוקל גוס תומכ

 12 |--ה--הה ה-יהה ה המתה הוה היה ה הההההההה

 3 מש דבוע 3
 4 בל ינוציח 5
 5 עש דבוע 6

6 

 :םיביכרמ השולש וז החסונל

 :100%0? (א, ב, ג)

 ,םינחוב ונא ותוא אתה - ןחבנה אתה (א

 .דוקה - תיחכונה המגודב

 תילאמשה התדומעבש הלבטה - רזעה תלבט (ב

 הנימימו םירצומה לכ לש םידוקה לכ םייוצמ

 .דבועל ריחמהו ליגרה ריחמה לש תודומע יתש

 תלבטב תוטסל שיש תודומעה רפסמ - היטס (ג

 תא אוצמל ידכ ןחבנה אתהמ הנימי ,רזעה

 .הבושתה

 :החסטה תא ןכל שיקנ רצומה םש תאיצמל

 ₪1.00א43(0, 13... א10,1)

 לומ (יימשיי) 43 אתב דוקה תא הוושת החסונה

 תא ריזחתו 3...א10 םוחתב םיאצמנש םינותנה

 ,1 הדומעל ןימימ תחא הדומע אצמנה ןותנה

 הניה לבקתתש הבושתה .א הדומע רמולכ

 ."'תנמשיי ךרעה ןבומכ

 לכ לש ריחמה תפילש ,איה הינשה המישמה

 - ינוציח סרוג וא דבוע - חוקלה גוס פייע טירפ

 היעבל ןורתפה .לזומ ריחמ שי דבועלש סושמ

 - החסטב ישילשה ביכרמה יוניש יייע אוה

 2 - רועה תלבטב תוטסל שיש תודומעה רפסמ

 .3 וא

 61: תיצקנופ בולישב הניה תלבוקמ הבושת

 :המגודל

 83(6₪1="דבוע'י 1.00% טק( 43,13...א110,3),

((13...110,2 ,07)43 61008 

 תא עצבל שי יזא יידבועיי הווש 83 םא :רבסה

 םע אלו תודומע 3 לש היטס םע היצקנופה

 .תודומע יתש לש היטס

 יתיצמת ןורתפ לבקל רשפא יגול יאנת תרזעב

 הניה (83=יידבוע") תזורחמה .רתוי יטנגלאו

 .1 וא 0 םיכרע ינש ריזחהל לגוסמה יגול יאנת

 תעיבקל | 2+(83=יידבועיי) תזורחמב שמתשנ



 (וגניב) אא 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 םהירצומ לע םימסרפמהמ ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא
 םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה

 םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג יבג לע

 .עדימה תא ךל קפסי

 61091 ביבא-לת 9237.ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 ההן המה ההררי ומה
 יונמ 'סמ התפשמ סש

 ןופלט

 א ₪ ₪ 5 ₪ מ ₪ ₪ ₪ ₪ 5 ₪ 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם א ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ קץ ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ה הם ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ 55 כפפב

 (וגניב) אא 0 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 סהירצומ לע םימסרפמהמ ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא

 סאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה

 ססרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג יבג לע

 .עדימה תא ךל קפסי

 61091 ביבא-לת 9237.ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 יונמ 'סמ החפשמ םש

 תבנותכ

 ןופלט

 (וגניב) אא 5 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב

 םהירצומ לע םימסרפמהמ ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא

 םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה

 םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג יבג לע

 .עדימה תא ךל קפסי

 61091 ביבא-לת 9237.ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

₪777 
 יונמ 'סמ החנשמ םסש

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה יייפע ןמס .םימסרפמהמ ףסונ עדימל) 1353 /ם*אר)ק ב)שמ 0

 יש ₪ ]רך ]₪ ב י ]5 ]

 [36 ] יל ] ]6 ] יפן יג ] 5 [] = 5 [=] [שך [ייך אך [₪]

 [3] ג 5 ד 5 5 ל < מ

 [5] יש ]5% יב ]5[ 5 ]5 ד 5 5 ד יך יי זך

 ₪ ₪ ₪ ד 5 < [₪ך ₪ [₪ך ]יד לי מ זיך ף]

 [06] [בסל] [בפפ] [בספ] [גג] [גג] [גג5] [גג3] [33%] [ג35] [3ג5] [ג] [8] [9] [59]
 [91] [בכל] [קב] [בכ6] [גלפ] [6] [גסל] [גג6] [גמ9] [גגס] [33] [55] [35] [] [

 [53] [355] [353] [5%] [355] [356] [ב57] [358] [ג59] [36] [5] 5 [5] 3 5

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה יייפע ןמס .סימסרפמהמ ףסונ עדימל) 12352/ ם*אר) ק בושמ 22

 ירש ]שך 6 ₪ | ]₪ ]זז 3 א ]
 [36 ] יל ] 1 ] ]5 ] יג 5 ממ ] ]5 זי ] ז זי ] ]

 ]33 ] ]5 ] ]95 ] ]3 ]3 ] 5 יז ד | ג < 3
 ]5 ] [% ] 5% ] ] 5 ] 5 ]ד ]ב ]5 ד זי יי ][ 

 ₪ ] [₪ ] ₪ א ד 8 ₪ 9 6 ה ג ג ל מ ]
 6 ] ל ] קא ל פז 5 ] ]יז זי יי ז]

 [306] [07] [308] [בספ] [גג] ג גג ] [ג] [ג] [ג] [ג] [] 8 [] ]
 [01] [מ3] [ ב ] [] גל [ג26] גה ] [גמ8] [] [בס] [] [55] [5] 5 [5]

[ 9 [5] [] [ 7 ] [3] [55] [] [55] [55] [51] 
 [366] [367] ג68] [65] [בל6] [גלג] [גלנ] [גלנ] [גל%] [75] [ז] [גלל] [כל8] [ול] []

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה יייפע ןמס .סימסרפמהמ ףסונ עדימל) 13*ב/ ם*אר)ק ב)שמ 0

 רך ]יז 3 ] 5]
 3 ] ] 6 ] 5 מ ] זמ 5 ] 5 א ד ]יי זך

 3 ]5 ] 1 ] 5 ]5 15 5 מ יי
 1 ל ]ג ]5 ]יי

 ₪ ] 8 5 ד ]5 ] ]דג ]ד ] ]

 [36] [בטל] [36] [בסל] [3גס] [ג] [בגס] [גג3] [גג6] [35] [גג6] [ג7] [38] [9]
 ל ממ [בטב] [במ] [ל] גבש] [נל] ןגפפ] [רטפ] [רבכס] [גכ4] [מ3] [וכמ] [3] []
 [36] בבל] ןגכפ] [גכל] [6] [ג53] ג [ג53] [גי] [35] [3] [] [5] 9 9 ]
 5 ] 5 ] [55] 55 ופ5] [56] בפ ] [58] [59] [גופ] [5] כ ] [53] [] []
 7 ]|65 [בלס] [גקב] [בלב] [גלב] גל<] [גל5] [גל6] [בלל] [8] [ילפ] []



 דיקפת
 לעפמ להנמ / ל"כנמ 1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שאר ב
 רחא ב
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ ב
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ ב
 א"כו היצרטסנימדא ב
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה ב
 הארוהו רקחמ ב
 תוינקו שכר ב
 םויכ שומישב הרמוח

 קס / ד / הד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 תבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 !/גא תימוקמ תשרל תורבחתה ב

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שארב
 רחא ב
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 סימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"יכו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ ב
 תוינקו שכר (ב
 םויכ שומישב הרמוח

 ₪0 / אז / הד בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 ( \א תימוקמ תשרל רוביח 3
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 3
 יפקיה דויצ תפסוה 1
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 !/\א תימוקמ תשרל תורבחתה 3

 דיקפת

 לעפמ להנמ / לייכנמ 1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שאר ב

 רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1

 םימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ 1
 אייכו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ 1
 הרוטקטיכראו הסדנה 1
 הארוהו רקחמ ב
 תוינקו שכר ב
 םסויכ שומישב תרמוח

 קס / אד / ג בשחמ 1
 486 / 386 בשחמ 3
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 (/\א תימוקמ תשרל רוביח 3
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 ישדח רודל בשחמה רופיש

 יפקיה דויצ .תפסוה

 .תרבחמ / אשינ בשחמ

 וא תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ םיבשחמ 1
 סיפייטו סיקסיד (ב
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ ב
 תוימוקמ תותשר ב
 קספ-לא תוכרעמ 1
 תוספדמ ב
 סיטוטרש יניוות ב
 םייטפוא סיקרוס ב
 אוסז-ו לוק יסיטרכ ב
 ד\-ו הידמיטלומ 1
 רחא ב
 רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ 1
 טדושודופפ רוע תונכות 3
 בשחמ תש 1
 חותיפ תוביבס ב
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ סיבשחמ 1
 םיפייטו םיקסיד 1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ (ב
 תוימוקמ תותשר ב
 קספ-לא תוכרעמ 1
 תוספדמ ב
 םיטוטרש יניוות 1
 םייטפוא םיקרוס 1
 אווס+ו לוק יסיטרכ 1
 דצ-ו הידמיטלומ (ב
 רחא ב
 רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ ב
 טדושודוטפ רוע תונכות ב
 בשחמ תופש ב
 חותיפ תוביבס ב
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב ב
 רחא ב

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 סיאשינ םיבשחמ 1
 םיפייטו םיקסיד 1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ (ב
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ ב
 סיטוטרש יניוות ב
 םייטפוא םיקרוס ב
 אוסוו לוק יסיטרכ ב
 ד\-ו הידמיטלומ 1
 רחא ב
 רחא 1
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ ב
 טדו\ודופפ רוע תונכות 1
 בשחמ תופש 1
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע ב
 סיינורטקלא תונוילג 1

 םינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג ב
 הסדנהו סייבית 1
 סיטקייורפ לוהינ 1
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ ב
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת ב
 .תונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ 1
 יאלמ / שכר לוהינ 1
 סישמתשמ תוצובקו 885 ב
 רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש ב
 תוילארשי תורבח יעוציב ב
 בייהרא / סלועב םיבשחמ 1
 תוימלוע תורבח יעוציב ב
 רחא ב
 רחא ב

 סימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1
 םיינורטקלא תונוילג ב

 סינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו סייבית ב
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה ב
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת ב
 תונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב

 םישמתשמ תוצובקו 885
 רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורבח יעוציב
 בייהרא / םלועב םיבשחמ ב

 תוימלוע תורבח יעוציב
 רתא 1

 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1
 סיינורטקלא תונוילג 1

 סינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג 1
 הסדנהו םייבית 1
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה ב
 םישמתשמ - תרושקת ב
 לוהינ - תרושקת ב
 תונובשח תלהנה ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 1
 רחא ב

 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורבח יעוציב 1
 בייהרא / םלועב םיבשחמ 1
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא ב
 רחא ב

 יטרפ יונימ ב ילעפמ יוניומ --

 הקלחמ לעפמ
 ןופלס

 םירופישל תועצהו תורעה

 וטרפ יונימ 61 | ילעפמ יונימ ב

0 
 ןופלס הקלחמ לעפמ

 סירופישל תועצהו תורעה

 וטרפ יונמ 3 | ילעפמ יונימ 3

 שש החשש א" "יעל בר
 ןופלס הקלחמ לעפמ

 סירופישל תועצהו תורעה



 לימדרדוו
 בוט רתויהברה

 בוט רתוי לימדרוו בוט רתוי לימדרוו בוט רתוי לימדרוו

 ,תירבע ההגהב ,רזייל תוספדמב ,תושימג תואלבטב

 ,תילגנא ההגהב ,םיגרודמ םיטנופב ,םירוט תכירעב

 ,1ח858טז05-ב ,םייסחי םיטנופב ,תינושל-וד הכירעב

 םוגרת ינולימבו םיטנופ תפלחהבו
 יטמוטוא דומיעבו

 בוט רתוי לימדרוו בוט רתוי לימדרוו בוט רתוי לימדרוו

 ,ש/צ5וע/צ6 תגוצתב ,םירפסמ ירוט םוכיסב ,רוזחאב ,קויתב

 םיפרג בוליועבו ,םיזוחא ,תולפכמב ירגאמ לוהינבו

 00ט81ז0-ו [.0ז05-מ םירחא םיבושיחבו
 תשרב םיכמסמה

** /// 5. 2 
 םוגרת ינולימו תירבע ההגה ללוכ

9 
 מ"עמ +

 02-721041 .סקפ 6 02-722533 ןופלט 6 מ"עב הנכות תסדנה טפוסרטניא

 04-419393 םידע 6 03-5402386 קאידוז ₪ 03-5372929 ת
 ינלכ :םיציפמ

= 



6 

9 

9 

69 

 פ כ % מ
 'ג הלוזה העצהה קפסה
 41 32 'א
₪ 17 37 
 91 57 יא
 55 21 יא
 8 3 ןב

 םירגוסה ,ינוציח םרוגב רבודמ םאש ךכ היטסה

 יתש לש היטס לבקנ 2 תפסותבו 0 ךרע וביני

 2+1 לבקנ הרבחה דבוע לש הרקמב ,תודומע

 תנקותמה החסונה .3 ןבומכ היהת היטסהו

 :איה

 100%( 810,2...43,13+(83=יידבועיי))

 תונוש ריחמ תועצה תניחבל לדומב 2 המגוד

 ריחמה תא אוצמל שי ,םיטירפ לש הרדסל

 סכסנ זוכמה תא .רתויב לוזה קפסהו

 : (3) הלבטב

 91: תחסונ סיסב לע יונבה ןורתפ ןלהל

 תא ₪ הדומעל סינכהל וייה ןושארה בלשה

 :היצקנופב שומיש תאזו רתויב הלוזה העצהה

 (9או1א(82. .ס1)

 :היצקנופה תא = הדומעב סושרנ ינשה בלשב

. 0 )82=02,5851 )90-)62=52,5051,5051(( 

 תבלושמ תחא 61:-ה תחסונ וז המגודב

 םא :החסונה רבסה .תמדוק 691: תחסונב

 שי יזא ,הלוזה העצהה ₪2 רומאכו 22

 םא ןוחבל שי תרחא ,(81) יא קפסב רוחבל

 ,(61) יב קפסב רוחבל שי יבויח הרקמב ,2=02

 תואחסונב שומישל ילככ םיגול םיאנת

 ב 0 6
 1 רצומה יא ןב

3 32 2 | 
58 3 3 | 
58 17 42 
 | 5|5סו1 21 22
3 55 2 | 

 ןורחאה - (ע1) יג-ב רחבת יזא אל הז םג םאו

 .ראשנש

 ייע ןתינ יגול יאנת בולישב ףסונ ןורתפ

 :החסונה

 (52=62((₪960055)+(2*)52=22 ,81 ,61 ,ם1)

 ךרע ןוחבל תעדוי 6810058 החסונה :רבסה

 ריזחהלו ((82=62)+(2*)52=22 החסונה תאצות)

 .המישרב סיאבה םירביאה דחא תא הבושתכ

 וז האצות ,ןושארה רביאה תא ריזחת 0 האצות

 העצהה םניא 22 םגו 62 םג רשאכ לבקנ

 ,ינשה רביאה תא ריזחת 1 האצות .הלוזה

 .ידכו רתויב לוזה וניה 62 רשאכ קר הלבקנו

 :םינמז בושיחב יגול יאנת בוליש :3 המגוד

 םידבוע לש האיציו הסינכ ינמז בושיח תינכותב

 : (4) הלבט - תואבה תודומעה העברא תומיק

 םג האיציה תעש תא ןיזהל גוהנ 8 הדומעב

 סוי תרחמל המייסש הלילה תרמשמ רובע

 תא הדובעה ןמו תדומעב בשחנ םא .הסינכה

 םירקמה ינשב יכ לבקנ םינמזה ןב שרפהה

 הרואכלש תורמל) ילילש ןמז ונלבק םינורחאה

 ז א 8 6 ִפ 5 ּפ
 | 7[1 הסינכ האיצי הדובע ןמז םולשתל כ"הס
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 4 8 6 ה 8 ב ב
 1[ .רבועה קתו הגרד הכרעה  הדובע תועש יש תקולח

 2 יא 12 5 66 13
 3 יב 17 2 10 22 יש

 4 ּפ 3 3 99 31
 5| יד 2 2 6 24 יש

 לק פא 0 וס פ 8 ב |[ םינותנה סיסב | .
 | 1[ הלוחה | הקידבה
 | 2|  בוקעי בס
= 0 |3 | 

 | קמ רש 1 [ 4 | <= הקידבה גוס 4 ילוש 0 ויוה
 | 6|  לאינד 68

 | 7|  רואיל 66 .הלוחה הקידבה | <= טלפה םוחת
 8| בוקעי בס
 | 9 םייח 08
 | 0 יש 31
 לאינד 8

 1993 יאמ לארשי 6

 הרקמל ןורתפה .(יוארכ גצוי אוה טחוט טמרופב
 :יאנתה תחסונ ידי לע ןתינ

(915)82>2,1+82-42,82-42) 
 ןמומ ןטק האיציה ןמז ךרעו הדימב :רבסה
 24-מ רתוי דובעי אל דבועש החנהב) הסינכה
 בושיחל (הממי) 1 ףיסוהל שי (תרמשמב תועש
 תא עצבל שי תרחא ,םינמזה ןיב שרפהה
 תרזעב יביטנרטלא ןורתפ .אוהש יפכ רוסיחה
 :אוה יגול יאנת

)82>42(+)82-42( 

 יאנת הווהמ (42<82) ילאמשה קלחה :רבסה
 תעשמ הלודג האיציה תעש סא קדובש יגול

 ביני הז קלח יזא ,ןוכנ יאנתהו הדימב .הסינכה

 שי ותוא ,ףסונה סויה והזו - 1 ךרעה תא

 תרחמל העצוב האיציהש הרקמב ףיסוהל

 .הסינכה

 תיבה ירועיש ןורתפ

 תוסנל היעב םיארוקל יתנפה ןורחאה רמאמב

 :תיגול היינתהב סחוכ תא

 םידבועל יש םיקלחמ "םישורבהיי תיפאמב

 םינוירטירקה 4 ךותמ םיינשב תוחפל םידמועה

 :םיאבה

 הנש 15-ל לעמ קתוו .1

 10 לעמ הגרד .2

 80 תוחפל תעצוממ הכרעה .3

 200 תוחפל שדוחב הדובע תועש .4

 ךרדב היעבה תא רותפל ןתינ יכ הארנ הרואכל

 :האבה

 (15((601<קתווא א א10<הגרדאסא

 (10<ק תוצא ק880<=הכרעה)א08%(...

 ינש םויקל רבעמו תכבתסמ החסונה סלוא

 לבקתמ םיאנת תשולש לש ןורתפ םג םיאנת

 .תרחא ךרד שפחנ ךכל יא ,העברא לש יאדובו

 : (5) הלבט ידי לע אוה %למומה ןורתפה

 (1>))200=>52 "יש" ,י'"') (15>82(((:91)+(10>62+(80=>22)+ :החסונהו

 לכ לש הנומכ ןאכ שמשמ יגולה יאנתה :רבסה

 .תוכז תודוקנ רבוצ דבועה סהב סירקמ סתוא

 בושיח הווהמ םירגוסב תפקומש הינתה לכ

 לכ רוביח .0 וא 1 הבושת ריזחהל לגוסמה

 תוכזה תודוקנ רפסמ תא ןתי ליינה תוינתהה

 הלעמו םיאנת ינש סויקמ ,רומאכ .דבועה רבצש

 ללכומה יאנתה ןכל ,ישב תוכזל דבועה יאשר

 .1-מ לודג היהי סוכסהש אוה

 םיארוקה תולאש תניפ

 םיטרפה) .סיגאמיכ תרבחמ הנינפ לש התלאש
 .(ראשנ ןויערה קר ,ונוש

 (172 ימעב ךשמה)



 (66 ימעמ ךשמה)

 תרוועקת תותוערל אוב

 יכ חיטבהל ךרוצ שי הנחת י'תליפניי לש הרקמב

 לולסמו תעבטהמ תיטמוטוא תקתונמ איה

 -של ןימימ הנכשה ןיב רבעמב הילע גלדמ תואה

 .לאמשמ הנכ

 ימאתממ 3 יפ עצוממב) תיסחי הובגה ריחמה

 תכרעמ לש רתוי לודגה ךוביסהמ עבונ (טנרתא

 -לב טעמכ תטלוש מביש הדבועהמו - השיגה

 -יעה הביסה ליעל רומאכ .הז קוש רזגמב תידע

 תומיאת איה ןומיסאה תעבט תא ףידעהל תירק

 תרוטקטיכרא ללוכ ,מבי לש תרושקתה תביבסל

 -טל לבא .8א4 ,םייזכרמ םיבשחמ לש רושיקה

 ינפ לע םייעוציב תונורתי םג שי ןומיסאה תעב

 -יאה בצק תא סימשיימ רשאכ דחוימב ,טנרתא

 .הינשל תויביס הגמ 16 לש הובגה תות

 התא ןומיסאה תעבט תשרל תיתשתה תנכהב

 יטוח - םילבכ יגוס רסירת יצחכ ןיב רוחבל לוכי

 -בא לש רישע רחבמו - םייטפוא םיביסו תשוחנ

 תיזיפה היגולופוטה .טוויח ידקומ תיינבל םירז

 -ולה הנבמה תא תפשוח אל ןומיסאה תעבט לש

 ,דימת טעמכ ,איה הנקתהה ןכש ,יתעבטה יג

 טוויחה דקומ .בכוכ תרוצתכ

 סיסנכתמ וילא ,ןורא אוה

 תחא לכמ םיילאידר סיווק

 -קנ סיווקה .הצקה תונחתמ

 תארקנה הדיחיב םיטל

 16-ל 2 ןיב תזכרמה ,או8ג0

 -המ עטק לע תונכש תונחת

 -יח ידי לע שמוממה ,תעבט

 ו8גט לכל .םיימינפ םירוב

 "תעבט תסינכ" רעש שי

 -אב "תעבט תאיצייי רעשו

 640 םירשרשמ םתועצמ

 -רל ןורחאה תאו - ינשל דחא

 רזפל ךרוצ שיו הדימב .ןושא

 ןתינ ,םילודג םיקחרמ ינפ לע תעבטה יעטק תא

 יטפוא ביס יעטקו סירבגמ ,תוא ירזחשמ בלשל

 -ובע תונחת תצובק שורפל ךרוצ שי םא .םהיניב

 םיבברמב שמתשהל ןתינ ,דקומהמ קוחר הד

 -חת רפסמל סירשפאמה םירזבא סהש ,(אוטא)

 מבי) דיחי ילאידר וק לע רשקתהל (8 דע 2) תונ

 .(פ808 םילאידרה סיווקל תארוק

 רקיו רהמ :זפפז ה

 תופסז) תפס[ םשב עודיה 4אפ1 83195 ןקת

 -קת קיפאכ ןנכות (םוצותסטופ6 4 6

 ביס לע ,(הינשל תויביס הגמ 100) ריהמ תהוש

 -קמ תועבט יתש) הלופכ תעבט תרוצתב ,יטפוא

 תוריתיה .(םיכופה סינוויכב תורדשמה תוליב

 חיטבהל הדעונ הלופכה .תעבטה תרוצת לש

 .תרושקת תותשרל אובמ

 לכש ךכב תגשומ תונימאה .תודירשו תונימא

 -מה ,םידרפנ םילולסמ ינשב תחלשנ תרודשת

 םאש ךכב תגשומ תודירשה .הז תא הז םיבג

 קתונ תועבטהמ עטקש וא ,הלפנ תשרב הנחת

 ינשמ תונחתה ,(לשמל ךותח לבכ) תרחא הביסמ

 רוגסלו יירוחאל לופיקיי עצבל תולוכי קתנה ידיצ

 -יג ידי לע תישענ הריגסה) .תעבטה תא שדחמ

 -יה סע הנחתל 4 תעבט לש הסינכה ןיב רוש

 תוכפוה ךכמ האצותכ .ךפיההו 8 תעבטל האיצ

 דמה ,הדיחי תעבטל תועוטקה תועבטה יתש

 .(קתנה ידיצ ינשמ תלפוק

 -תמ םיריחמה .דואמ םירקי םה ץפס1 ימאתמ

 5 ינב םירפסמל םיעיגמו רלוד 2000-ב םיליח

 ימאתמו םייטפוא םיביסב אלמ תושיר .תורפס

 הרוצתהו ,םירקמה בורב ,ישעמ אל אוה ץסת]

 -יסו תשוחנ יטוח לש בוליש איה רתוי תלבוקמה

 הדובע תצובק לכ .םיבתנ תרזעב םייטפוא םיב

 ,הטושפ תשוחנ תשר ידי לע תרשוקמ תימוקמ

 -ומב בכוכ תרוצתב תזכורמה ,ללכ ךרדב טנרתא

 הז סירבוחמ טוויחה ידקומ .(א08) טוויח דק

 סייטפוא םיביס לש (846%א80אמ) הרדישב הול

 םינקתומה ,(א00ד88) םיבתנ .חפפ] לוקוטורפו

 -קה תותשרה תא םירבחמ ,טוויח דקומ לכב

 -תמ תיתרושקתה היכריהה .הרדישל תויתצוב

 רוזחל תותשרה יננכתמ תא וחירכה יייתימאה סלועהיי יצוליא

 .תינופלט תרושקת לש תוסונמהו תוקיתווה תויגולופוטל

 לש תונימאה תמרב ןהו טרסה בחורב ןה תאטב

 .המר לכ

 אלש ימל םג םימסוק פס[ לש תונורתיה לבא

 -תה .םייטפוא םיביס תשרב עיקשהל ןיידע ןכומ

 תרשפאמ תונורחאה סינשב היגולונכטה תוחתפ

 לע םג ץפפז לש םיעוציבהו היגולופוטה שומימ

 -רו םימאתמ ואיצוה תורבח רפסמ .תשוחנ ילבכ

 םריחמש (רוציקב 6פ01) תשוחנ-לע-תסס[1 תוזכ

 לע תפפז-ל סחיב תיתועמשמ הדימב ךומנ סנמא

 ימאתמ גישהל סויכ ןתינ .םייטפוא םיביס

 6000-מ תוחפב תוזכרו רלוד 1500 ריחמב 61

 ןיידע דסומ אל הזה םוחתהש ,איה היעבה .רלוד

 יכ ששח םייקו םילבוקמ םיימואלניב םינקתב

 הז הדובעל ומאתי אל םינוש םינרצי לש םירצומ

 .הז םע

 תוזכרו טוויח ידקומ =

 -תה הרבע תרושקת תותשר לש היגולופוטה

 -תא רשאכ .תונורחאה םינשב תניינעמ תוחתפ

 -מה ובאש ,םיעבשה תונש ףוסב הננכות טנר

 סלועמ היגולופוטל .הארשהה תא םיננכת

 ( 8058) קיפאכ הננכות טנרתא .םיבשחמה

 ,בשחמ לש תכרעמה קיפאל המודה ,ינוויכ-וד

 תיביס רגושמ עדימה רמולכ) ירוט ותויה דבלמ

 -יס 32 וא 16 ,8 םע) יליבקמ אלו (תיביס רחא

 ,קיפאב .(םיליבקמ סיווק לע תורגושמה תויב

 םירשקתמה לכל ףתושמ אוה תרוסמתל סוידמה

 -ושמ ךוות ךותל ולש רסמה תא רגשמ דחא לכ -

 ךותמ ול םידעוימה םירסמה תא טלוקו ףת

 הבקע תיזיפה היגולופוטה .ומצע ךוות ותוא

 ףתושמה ךוותהו יגולה ןונכתה רחא הלחתהב

 לכ ןיב ץרש ,ךורא לבכ תרוצב שמומ טנרתא לש

 םירצק םילבכ סיאצוי ונממ ,הדובעה תונחת

 -הו יריצ-דח היה רחבנש לבכה .תונחתה רוביחל

 -וצב 8א6 ירבחמ יייע השענ תונחתה לש רוביח

 .1 תואה תר

 ,יראניל קיפאכ הננכות איה םג ןומיסאה תעבט

 -קה תא רוגסל םיננכתמה ופידעה ןאכש אלא

 .ןומיסאה תעונתל רדסו ןוויכ עובקלו תווצ

 -תמ ןניא הלא תויגולופוטש ררבתה ,תואיצמב

 השק .יזיפה םלועל תומיא

 -אה לבכה תא קזחתלו להנל

 -מו רדחל רדחמ ךשמנש ,ךור

 תואמ סע ,המוקל המוק

 העיגפ לכ .וכרואל ד ירבחמ

 -מה דחאב םגפ וא ,לבכב

 לש הליפנ הררג ,םירבח

 דדובל תלוכ: אלל ,תשרה

 תא שדחלו עוגפה עטקה תא

 -יא .תונחתה ראשל תורישה

 -כה יייתימאה םלועהיי יצול

 תותשרה יננכתמ תא וחיר

 -ווה | תויגולופוטל  רוזחל

 -קת לש תוסונמהו תוקית

 םייטרפה סיווקה לש זוכיר .תינופלט תרוש

 טוויח ידקומל (קיפאל תונחתה תא םירשקמה)

 .תויזוכיר לש היכררהב הזל הז םידקומה רוביחו

 -קת תותשר לש יזיפה טוויחהש איה האצותה

 -טה תכרעמ לש הל סויה המוד םינותנ תרוש

 (ריקב תורבחתה עקש) הצק תדוקנ לכ .םינופל

 תיארנה הרוצתב היזכרמל יטרפ ווקב הרושק

 תויהל לוכי היזכרמה לש ימינפה טוויחה .בכוככ

 יתעבט וא (טנרתא רובע) ינוויכ-וד .קיפא

 -וקה תא חתופ אלש ימל לבא ,(ןומיסא תעבטל)

 בגה חול תא ןחובו רוביחה תודיחי לש תואספ

 הספוק" וזכרמבש ,בכוכ איה הרוצתה ,ןהלש

 סיכשמנה םילבכ םה ולש םיינרקהו ייהרוחש

 .הצקה תודוקנל תילאידר הרוצב

 תרושקתה ןוראב ללכ ךרדב ןקתומ בכוכה זכרמ

 יאמ לארשי 0
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 תרושקת תותשרל אובמ

 דקמתהל םיצילממ ונא םינותנה רושיק תמר תריחבב
 :4₪5/-ו !םשש ידי לע םיכמתנה םינקתה תשולשמ דחאב

 .[םפו וא ןומיסא תעבט ,טנרתא

 .םלש רדח ךכל ושידקיש ןכתי תולודג תותשרבו

 תויזכר | ,(4088) ייטוויח ידקומי' ללוכ אוה

 .לוהינו הקוזחת דויצו (60א08א1870859)

 רדגומ וניא תזכרל ייטוויח דקומיי ןיב לדבהה

 לש רוביח - המוד דיקפת םיעצבמ םהינש .בטיה

 סה םילדבהה .תשרל םיילאידר םיווק רפסמ

 אוה טוויחה דקומ .םייפסכו םייתוכיא רקיעב

 תושימג טעמ העיצמה ,תיסחי הטושפ תכרעמ

 דע 50) ךומנ ריחמב ,תילמינימ לוהינ תלוכיו

 תבר תכרעמ איה תזכר .(הצק תדוקנל רלוד 0

 ,םילבכ יגוס בברעל תלוכי םע ,תושימג

 ,םיירלודומ סיבתנו םירשג ,םיעקתנ םישיימקמ

 תוריתי תובוגמ קפסה תוכרעמ

 תשר לוהינל הנכותו הרמוח ,(אםפטאפאסצ)

 50-כ הלוע םיווק 48-ל תללכושמ תזכר .דועו

 -מה / 6 א/\621אמ לש 3 ןויליגב .רלוד ףלא

 -יקמ הריקס םיאיבמ ונחנא תילארשיה הרודה

 ןיב האוושהו סהיגוסל טוויחה ידקומ לש הפ

 .םינוש סירצומ

 הרוצתה תוירלופופל התכז תונורחאה םייתנשב

 רבודמ .ייסיעקתנ םיסיטרכ לע טוויח דקומיי לש

 8 וא 4 םיתרשמה ,םייטרדנטס 26 יסיטרכב

 - ליגר בשחמ קיפאל םיעקתנ םהו הצק תונחת

 -מו דרפנ חכ קפס ,תדחוימ הדלישב ךרוצ אלל

 רפסמ עוקתל ןתינ ,השעמ .תרושקת ןוראל זרא

 -קה תרש לש תכרעמה קיפאל ₪08 יסיטרכ

 ךותב הנטק תרושקת תשר שממל ךכו םיצב

 -רה םיווקל קקדזנ ןיידעש ןבומכ) ומצע תרשה

 -ומ תשרה קיפא לבא ,הצק תדוקנ לכל םיילאיד

 םיאתמ הז ןורתפ .(תרשה ךותב ותומלשב ללכ

 תיסחי ןטק רפסמ סע ,תונטק תותשרל דחוימב

 רפסמ ידי לע םילבגומ ונא ןכש) םישמתשמ לש

 םיצור םא .(תרשל עוקתל ןתינש םיסיטרכה

 -בל ךרוצ שי תולודג תותשרל השיגה תא ףמאל

 -תה רדחב םינקתומ םיתרשהש הרוצב ןתוא תונ

 -הל רשפאיש ,דרפנ גותימ לנפ ןיקתהלו תרושק

 וא ,לשכ לש הרקמב תרשל תרשמ םיווק ריבע

 דחא לש ,הקוזחת ךרוצל הדובע תקספה

 .סיתרשה

 -יאת אוה ךתוא גיאדהל ךירצ אלש דחא רבד

 לכ לומ םידבוע תוזכרהו טוויחה ידקומ לכ .תומ

 םתוא לע רמוש התא דוע לכ - תשרה יסיטרכ

 .טוויח תיתשת התואו סילוקוטורפ

 1993 יאמ לאושי 0

 טוויח ידקומ לוהינ

 םינש וא רסירתל רבעמ תבחרתמ תשרה רשאכ

 המישמ תויהל ךפוה תיתשתה לוהינ ,תונחת לש

 -יעל .תוחמתהו םיעצמא ,בל תמושת תשרודה

 -לנ תדיחי טוויחה דקומב םיניקתמ תובורק םית

 ןמזב םינותנה תעונת רחא תבקועה ,המכח רוט

 תובותכ ומכ) תרוסמת תואיגש ההזמ ,יתימא

 -טס תפסואו (המודכו ינקית אל ךרוא ,תויוגש

 יפל תשרב שומיש יכתח ,סמוע תומר) הקיטסיט

 -נה דסמ .(המודכו םילוקוטורפ ,תורדשמ תונחת

 ארקנ רוטינה תדיחי ידי לע רצוימה סינות

 שמשמ אוהו (רוציקב או!8) יילוהינ ינותנ דסמ"

 -רה ןונכיתו תומגמ יוהיז ,תולקת רותיא ךרוצל

 .תשרה תבח

 -ועפ עצבל םירטונה םילוכי יביספ רוטינ דבלמ

 .םיבאשמ לוהינ תינכות ךמס לע ,העינמ תול

 -רמ םינותנהש ,הנתת קתנל םילוכי םה ,לשמל

 תורודשתב תשרה תא הסימעמ איה יכ םיא

 תועשב תשרל השיגה תא ליבגהל וא תויוגש

 לע םיחוודמ םירטונה .תומיוסמ תונחתל אישה

 ,לוהינה דקומל האיגש יבצמו םיגירח סיעוריא

 -ויב (41.8875) הארתה תועדוה חולשמ ידי לע

 לואשית עצבמ דקומה וליאו -  םתמז

 ,תיתפוקת הרוצב ,םירטונה לש (2011/1א0)

 .יטסיטטסה עדימה זוכיר ךרוצל

 תוארוהו בצמה תוחוד םירבעומ וב לוקוטורפה

 ,ללכ ךרדב ,אוה םירטונל דקומה ןיב לוהינה

 לוהינ  לוקוטורפ :תילגנאב) 5אא!> לוקוטורפ

 דקומ לכב הצרה רוטינה תנכות .(הטושפ תשר

 תנחת .(ג65אַד) ייפאאוק ןכוסיי תארקנ טוויח

 הנכות ירמה ,6 בשחמ תויהל הלוכי לוהינה

 תנחת וא ,05/2 וא \\וחסשפ תחת המיאתמ

 תכרעמ הצירמה 42 וא 5שא) תיסדנה הדובע

 -ורפ יכ ןייצל יאדכ .שא]א תחת תידועי פאק

 טנרתא תותשרל ורוקמב ןנכות 5אאו; לוקוט

 -וא הלא תותשר .ד0ק/2 תכרעמ תחת תולעופה

 ןהו הזע ייתיסדנהיי היטנ ידי לע רבעב ונייפ

 -אל קר .תויסדנה הדובע תונחת רקיעב ותרש

 -סב םג 5אא!ק-ב הכימת גישהל רשפאתה הנורח

 הנורחאל קר ןכלו 8קקו6דג!א-ו 6ו\/ג6 תביב

 "הרקב זכרמי עיצהל | תורבח ולחה

 .םיישיא םיבשחמ לע (5אאוק 60501 )

 אשו/זפש/ ןה 5אאוק לוקוטורפל תוביטנרטלאה

 ךא ,150 הניקתה ןוגריא לש 6א15-ו מבי לש
 .הישעתב הבחה הכימת ןיא ןיידע הלא ינשל
 תשר תוכזב רקיעב העודיה) 48715017 תרבח
 לע טוויח דקומ העיצמ (תירלופופה 1. אזו
 ,סיטרכה .ימצע רוטינ תנכות ללוכה 26 סיטרכ

 וריחמו הצק תודוקנ 5 תרשמ ,ומש ?6ז-זטס

 יתלב רפסמ ןיקתהל ןתינ .רלוד 400-מ תוחפ

 לש לוביקה לובג דע ,םיסיטרכ לש לבגומ
 .בשחמה

 סינתשמ םיחונימה ןומיסאה תעבט תותשרב

 תיסיסבה רוביחה תדיחיל תארוק מבי .תצקמב

 וטוזגפזגזוסח /460059) 1580 טוויחה דקומ לש

 -חה .םימעטו םינווג רחבמב תעצומ איהו (טחוז
 או8ג0 תודיחי ןיב איה רתויב הבושחה הקול
 ןניא תויביספה תודיחיה .תויביספו תויביטקא
 -של תינכמורטקלא גותימ תכרעממ רתוי הברה
 -אה תעבטבו רחאמ .םיעקש הנומש דע םיינ
 רושריש תמוצכ תשמשמ תשרב הנחת לכ ןומיס
 רשגל ילבמ הנחת קתנל רשפא יא ,היתונכש ןיב

 םידחוימה םירבחמה .תעבטב רצונש רעפה לע

 מבי ךכ םשל החתיפש (2ג1 60אאמ60108)

 רשאכ .תיטמוטוא הרוצב רבדה תא םיעצבמ
 םיעגמה או840-ה ךותמ עקתה תא ףלוש התא

 התא רשאכ .תרגסנ תעבטהו םירצקתמ עקשב

 לבכהו תצרפנ תעבטה בוש עקשה תא עקות

 תעבטב עטק תויהל ךפוה הנחתה תא רבחמש

 .הנחת דוע תללוכ וישכעש ,תבחרומה

 תוכיאל תשרה לש תושיגרל איבמ הזה ןונכיתה

 -טב פ80ש) ילאידר לבכ לכ לש דוקפיתלו

 -מל ידכ .הדובע תנחת לכו (מבי לש היגולונימר

 -קא א840-ב םישמתשמ תושיגרה תא עונ

 דודיב תללוכ השיגה תדיחי הז גוסב .תויביט

 ךכ - םיילאידרה סיווקל תעבטה ןיב ינורטקלא

 -תה ראשל תרבעומ אל ילאידרה וקב הערפהש

 וק קתנל רשפאמה ,ינורטקלא גותימו - תונח

 -גמ .רבחמה לש תיזיפ הפילשב ךרוצ אלל סוגפ

 סג םירשפאמ תיביטקאה א1540-ב דודיבה ירב

 הצקה תודוקנל דקומה ןיב קחרמה תא לידגהל

 השולשמ רתויו תשוחנ יווק לע מייק יצחמ רתויל

 תעבטל טוויח ידקומ .םייטפוא םיביס לע מייק

 ,טנרתאל ודעונש הלאמ רתוי םירקי ןומיסא

 לכל רלוד 100-כ הלוע הטושפ תיביספ א!80

 יפ תולוע תויביטקא תודיחי וליאו הצק תדוקנ

 .השולש יפ דע םינש

 תורדישל רקיעב .תסס]ז <>

 רתוי הברה םילוע תפפ] תותשרל טוויח ידקומ

 ןטק רחבמה םג .ןומיסא תעבטו טנרתא ידקוממ

 תיקסיע הביבסב ,הארמ ןויסנהש יפכ .רתוי

 האמכ תרשל הלוכי תשוחנ תשר ,בטיה תננכותמ

 ילבמ ,רתוי הברה תובורק םיתיעלו ,םישמתשמ
 םייק תוקוחר םיתיעל קר .רתי סמועל סנכהל



 הבוחש ,םישמתשמ רתוי לש יפרגואיג זוכיר

 תא קרפל ףידע ,ללכ ךרדב .תחא תשרב ספתשל

 תרשלו תויטקפמוק הדובע תוצובקל ןוגריאה

 -קה תא .הלשמ תימונוטוא תשרב הצובק לכ

 -מה ,םיבתנ תועצמאב רשקל ףידע תוצוב

 תחא תשר ןיב עדימ רבעמב הטילש םירשפא

 ינפ לע תורזופמ תוצובקה רשאכ דחוימב .הינשל

 -קב וא תומוק בר ןיינבב ,םינטק אל םיקחרמ

 -פה תא םצמצל יוצר ,םיניינב רפסמ םע סופמ

 הנבמל וא הדיחי המוקל תשר לכ לש השיר

 תרושקת תרדיש ידי לע םהיניב רושקלו דיחי

 -הו םיניינבה ןיב השורפה ייתשר-רפוס" ןיעמ)

 הילא תרבחתמ תימוקמ תשר לכ רשאו תומוק

 .(בתנ תועצמאב

 -צה ןיא םייקסיעה םימושיה בורבש עבונ ןאכמ

 .הצקה תונחתל דע =חפעז תשר גושירפל הקד

 ילאידיאה ןורתפה איה תפס] תשר ,ינש דצמ

 תא הל שי .ליעל תרכזומה תרושקתה תרדישל

 םישרדנה טוטיצה תנגהו תונימאה ,טרסה בחור

 רפסמ קר שי תרושקתה תרדישל .הז דיקפתב

 תשר לכל תחא ,רוביח תדוקנ לש ידמל םצמוצמ

 וניא רוביח תדוקנל הובגה ריחמה ןכל ,תימוקמ

 -לו תונימאל קוקז התא םא .ענתרהל ךירצ

 בחורל אל לבא ,םייטפוא םיביס לש םיחווט

 םילוז תונורתפ םימייק ,חפסז לש לודגה טרסה

 םיביסב סיניינבה ןיב רבחל ןתינ .הרדישל רתוי

 םירדשמ/םיטלקמ ידי לע םינזומה ,םייטפוא

 וא טנותא דקומ ךותמ תורישי ,םייטפוא

 .ןומיסאה תעבט לש תויביטקאה א1540-המ

 -עמ םהב תומוקמב תשרדנ תורשפ אלל ץסס]

 עבצב תונומת לשמל ,םייקנע םיצבק יריב

 -ובע תונחת ןיב ,ידמימ תלת םייבית וא יתימא

 תסס] דקומ שוכרל וילע רזגנש ימ .תובר הד

 -נל רלוד 2000 תוחפל לש ביצקת ןיכיש יאדכ

 דע ,תצק וקפאתיו בטומ םירחאה .הצק תדוק

 .ינלית רצומל ךופהי (ססס]) תשוחנ לע תסס]-ש

 תרושקת תותשרל אובמ

 תויתשיר הלעבה תוכרעמ

 ,טוויחה תיתשתב ןוידל בחרנ הכ סוקמ ונשדקה

 תמושתל דימת הכוז הניא תאזה הדוקנה יכ

 -בנ ,הנקתוה תשרהש רחאל לבא .הייוארה בלה

 איה תימוי סויה תודדומתהה ,הרשואו הקד

 ירקיעה דיקפתה .הלעפהה תכרעמ סע רקיעב

 - חוקל תקיז רוציל איה הלעפהה תכרעמ לש

 ןיב םילדבהה .םיבשחמ רתוי וא םיינש ןיב תרש

 ,םילודג םה תונוש תויתשיר הלעפה תוכרעמ

 .תרש-חוקל תקיז איה דוסיה ןבא ןלוכב לבא

 םיסחי תאזה הקיזה לע תונבל רשפא

 -הו תרש סג אוה חוקל לכ סהב ,י'םיינויווישיי

 ןתינ .תוחוקל לומ םיתרש לש היכררה וא ,ךפיה

 ,הספדה ,םיצבק) תורישה ידיקפת תא לצפל

 לע סדחאל וא ,םינוש םיתרש ןיב (וייכו תרושקת

 תרש ןהב תורוצת תונבל ןתינ .הדיחי המרופטלפ

 םיתרש ןהב תורוצתו תותשר רפסמ תרשמ דחא

 םילוכ: םיתרשה .הדיחי תשרב םיתרשמ םיבר

 שמשל וא תוריש ידיקפתל ייםישדקומ"י .תויהל

 אוה ןוויגה .תוימונוטוא הדובע .תונחתכ םג

 תרושקת תשרב :דחא ראשנ ןורקעה לבא סוצע

 לע ונממ תשרדנה הלטמ עצבל רומא דחא בשחמ

 רשפאל הרומא הלעפהה תכרעמ .רחא בשחמ ידי

 .תאז

 -תה תמיכס ןיב ליבגמ רשק ןיא ללכ ךרדב

 ןיבל (אפסז וא ןומיסאה תעבט ,טנרתא) תרושק

 א | אוגתגַק6) תיתשירה הלעפהה .תכרעמ

 -מה .(תורחא תוברו \/ אמ, 1. אוג6זוס ,אסו\/ ג

 -ומב עבראו שולש תומר לש שומימ איהש ,תכרע

 תרושקת תמיכס לכ לע ץורל הלוכי ,180 לד

 -מש יפכ קוידב (לדומב םייתשו תחא תומר)

 ( \/ות6ס8-) 05/2, 205) תונוש הלעפה תוכרע

 .תינקית 6 תמרופטלפ לכ לע ץורל תולוכו

 תרמוח תא םיוושמ סא רתוי הרורב היגולנאה)

 המרהו 180 לדומ לש הנושארה המרל בשחמה

 שי הרקמ לכב .(8105-ה ידי לע תגצוימ הינשה

 תללוכ תיתשירה הלעפהה תכרעמ יכ חיטבהל

 תשמוממ איהש יפכ ,תיזיפה תשרה ןיב ןיחבהל בושח

 ,המודכו גותימ יזכרמ ,םירבחמ ,םיטוח תיתשתב

 דחא בשחמל תרשפאמש וז ,תיגולה תשרה ןיבל

 ףילחהל לוכי אוה םמיע םירחאה סיבשחמה תא תוהזל

 .הדובעב ףתתשהלו םיצבק

 -פב הכימתו א[16-ה יסיטרכ תלעפהל סירביירד

 .תשרה לש םילוקוטור

 הלעפה תוכרעמ |
 205-אל וא 05 :םיתרשל

 -מה הלאל תוקלחנ תויתשירה הלעפהה תוכרעמ

 םגש ,\/וחנסאפ וא) 205 תחת תרשה תא תוציר

 לוכי 6 לכ ךכו ,(כ05 תיתשת לע הייונב איה

 ,הדובע תנחת ותויהל ליבקמב תרש שמשל

 -בק תכרעמ תחת תרשה תא תוליעפמה הלאו

 -תמ הנושארה השיגה .]אזא לשמל ,תרחא םיצ

 קפפסת 70) תוינויוויש תותשרל דחוימב המיא

 הזל הז םיבשחמ רפסמ םירבחמ ןהב ,(קספמ

 הינשה השיגה .היכרריה אלל תיתצובק הדובעל

 -מב תורישה תולועפ זוכירל דחוימב המיאתמ

 םידייצמ ותוא ,ייתרשהיי ארקנה ,דחוימ בשח

 לודג קסיד לשמל) תורישה תומישמל םאתהב

 -קת תרשל םדומ יסיטרכ ,םיצבק תרשל הבוגמו

 צירהל רומא אל אוהו רחאמו - (המודכו תרוש

 -פה תכרעמ וילע ןיקתהל ףידע 005 ימושי םג

 .תולטמו םישמתשמ תבורמ הלע

 לש הלעפהה תוכרעמב תאזה הנחבהה תמועל

 םיצירמ ןיידע ונחנא חוקלה תונחתב ,תרשה

 \/ותשסאפ, 205 | ;=0-ל הליגר הלעפה תכרעמ

 תשרל רושיקה תנכות ,חוקלה דצב .05/ וא

 הלעפהה תוכרעמ לע ץרה ,תרושקת סושי איה

 \אותנסואפ (סז תביבסב .רחא סושי לככ הליגרה

 -הה תכרעמ קלח אוה תשרה סושי זאקס

 -ות לש הנקתהו השיכרב ךרוצ ןיאש ךכ ,הלעפ

 .תשרב תונחתהמ תחא לכל חוקל תנכ

 -ונ תונכות יתשל קקזנ חוקלכ לעופה 6 לכ

 סרוגה ,אפסזאמ0108 ,"ןוויכ הנשמיי :תופס

 אוה תרשב ןקתומה קסידה יכ בושחל ₪05-ל

 -תש ,רביירדו ,הלש םיצבקה תכרעממ קלח

 .תרושקתה תרמוח תא ליעפהל ודיקפ

 עיגהל ידכ רביירדב שמתשמ 501886108-ה

 ידי לע ,תרשה קסידב םיאצמנה םינותנ לא

 תשקב תחילש ךרוצל םאתמה סיטרכ תלעפה

 ךרדב ,תספות הלוכ הנכותה .תשרב תורישה

 -הל ןתינו ןורכז טייבוליק 45-מ תוחפ ,ללכ

 לש 640%-ה לובג לעמ) הובג ןורכזב הניקת

58 

 -תה תא לבקמ תרושקתה תשרל רביירדה

 -מב התוא זרואו תמסזאת6708-המ תרודש

 -ותכ םע ,תשרה לש תינקיתה 08/8 תרגס

 יוהיזו .לוהינ דוקו רוקמ תבותכ ,דעי תב

 תרגושמ תרגסמב הזוראה הליבחה .תואיגש

 לש השיגה לוקוטורפל ףופכב ,םאתמה ידי לע

 ךילהתב תרשה ידי לע תטלקנ איהו ,תשרה

 -הו הפטעמהמ תרודשתה ץוליח לש ,ךופה

 תרודשתה .תוסנכנה תועדוהה רותל התסנכ

19 
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 תוררחושמה תוכרעמב

 הלעפהה תכרעמ ,ם05 תולבגממ

 .תמאב אירמהל הלוכי תיתשירה

 -הה תכרעמ לש לוקוטורפב תטמרפומ המצע

 ,לבונ לש תותשרב !קא .תיתשירה הלעפ

 -ימו מבי לש 1.גןא אוגתגקטז תותשרב 5

 -הל ןתינ םויכ .109 תותשרב 1ק טפוסורק

 -יר הלעפה תוכרעמ רפסמ דחא תרשב ןיקת

 סע תחא לכ ,ליבקמב תולעופה תויתש

 תמישרו הלשמ תולטמ רות ,הלשמ םילוקוטורפ

 -תל תולוכי תונושה תותשרה .הלשמ תוחוקל

 תויוכז תקולח רשאכ ,תיתשת התוא לע רשק

 וא טנרתא לוקוטורפ ידי לע תישענ השיגה

 - תונוש תויזיפ תויתשת לע וא ,ןומיסאה תעבט

 .תשר לכל דרפנ (אז6 סיטרכ) תשר םאתמ םע

 םיתוריש ןתמ תנכות

 ,תוריש תושקב רות לוהינ תללוכ תרשה תנכות

 תמישר לוהינ ,תיתשירה םיצבקה תכרעמ לוהינ

 -ופ תרמה ,םהלש תורישה תויוכזו .תוחוקלה

 -מה הלעפהה תכרעמל תורודשתה ןיב םיטמר

 םיצבקהו קסידה תא תלהנמש וז) תימוק

 -יש ,םיצבק לש תונעטהו תופילש עוציב ,(תרשב

 תחטבא תכרעמ לוהינ ,תוחוקלל תובושת רוד

 -הו חוויד תכרעמ לוהינו השיג תולבגהו תוידוס

 באשמכ סג שמשמ תרשה םא ,ףסונב .תוארת

 - לנורטקלא ראוד לשמל - םיפסונ םיתורישל

 -ישה לש םייזכרמה םימושיה תא עצבת הנכותה

 ייראודה ףינסיי לוהינ לשמל - םיירוביצה םיתור

 ראוד תונכותו יתרש אשונב הריקס .ינורטקלאה

 ק6 | לש 4  ןויליגב העיפוה ינורטקלא

 תוכרעמב .תילארשיה הרודהמה / אא

 -וצמ חרכהב םיתורישה ףקיה 208 תוססובמ

 תובייחמ 640% לש ןורכזה תולבגמ ןכש ,םצמ

 ךרדב .רתויב תיתיצמת תויהל תרשה תנכות תא

 תותשרב .טייבוליק 150 דע 50-ב רבודמ ללכ

 -ומ חוקלה תנכותו תרשה תנכות תוינויוויש

 -המ רכינ חתנ תולזוג ןה דחיבו 6 לכב תונקת

 ואוחטסשפ תביבסב .205 לש לבגומה ןורכז

 ,יכ רוכזל ךירצ ןאכ סג לבא ,רתוי בוט בצמה

 ויבאשממ קלח שידקמ בשחמה ,תרש ושמשב

 שמתשמה ןובשח לע ,תורחא תונחת לש תורישל

 תרשפאמ \/ותס5 !סז \\סזאקזסטקפ .ימוקמה

 תא ,דחוימ םיבאשמ תאצקה ךסמב ,עובקל

 -ישל םיימוקמ םישומיש ןיב םיבאשמה תקולח

 .םייתליהק סםיתור

 תכרעמ ,205 תולבגממ תוררחושמה תוכרעמב
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 תרושקת תותשרל אובמ

 -ימ .תמאב אירמהל הלוכי תיתשירה הלעפהה

 -גמ % ךירצמ ונינמש תונוכתה לש ףיקמ שומ

 ןורכז טייבהגמ 16-ל 4 ןיבו קסידה לע טייבה

 תכרעמ לבקמ התא העקשהל הרומתב .הדובע

 לש תוריש תושירד סע דדומתהל תלגוסמה

 תלוכיו ןוחטב לש ההובג המרב ,תוחוקל תואמ

 -הש תורמל .תורחא תותשר םע רשקתהל

 ,ןורכז לוהינ תוללוכ 05 לש תושדחה תואסריג

 לובגמ תועבונה תויעבה תא הבר הדימב לקמה

 תרשפאמ ואות6סש5 (סז \צסזאקזסטק<-ו ,640%-ה

 תועיצמ ןיידע ,(א[טוטופפאוחפ) תולטמ יוביר םג

 הניאש תלוכי '/זאמפ -ו 1.8 חוגתבפסז אס \ גס

 תוללוכ ןה ,לשמל .ייתולקייה תותשרב תמייק

 "םשב האירק יתורישי תארקנה הנכות

 -הל לק סתועצמאב ,(אגאוזאס 558/1009)

 תותשרב םירוזפה םיבאשמב שמתשהלו אצמת

 -חמ םע 26 יבשחמ רושקל תורשפאמ ןה ,תונוש

 -סמ ןהו תויסדנה הדובע תונחתו שוטניקמ יבש

 -רל םיידוחי םימושי תצרהל קצומ סיסב תוקפ

 רוביח אשונב ףסונ טוריפ .תרושקת תותש

 ןיב רשגיי רמאמב אצמת ?6 תשרל םישוטניקמ

 .הז ןויליגב ייתורוטקטיכרא

 תותשר לש םיקבס
 תרושקת

 -וכ 05 תוססובמ תותשרל סיקפסה תמישר

 ןה ןהב תוטלובה .תורבח רסירתמ רתוי תלל

 -ועה תריחביי תותואב (תועובק טעמכה) תוכוזה

 םע טפוסיטרא :26 א/46421אמ לש "יסיכר

 ןאסווטגז6 1ג6 תשר םע לבונ ,1/גאוגצטס תשר

 תשר םע ק60חה8ת06 160010

 .ק0 1 גת

 -וק תכרעמ איה טפוסיטרא לש 1 אזגצס

 -ופה .הלוזו שומישל הלק ,הריהמ ,תיטקפמ

 העיצמ איהש ךכמ תעבונ הלש הברה תוירלופ

 סלועל תמייאמ תוחפ יכה הסינכה תא הארנכ

 העיצמ טפוסיטרא |.תרושקתה תותשר

 -טא םיריחמב ,הרמוחו הנכות לש "תוליבחיי

 -מה תכרעיי ,לשמל .םיבוט םיעוציבו םייביטקר

 ימאתמ ינש תללוכה ,1/גאוגצּוט לש י"םיליחת

 ךומתל הלוכיה) הנכותו רצק יריצ-דח לבכ ,תשר

 רלוד 700 (בייהראב) הלוע (םישמתשמ 300-ב

 תרושקת תניב התוא תקוושמ לארשיב) דבלב

 תשרל םישמתשמ תפסוה .(מייעב םיבשחמ

 לבא - םיפסונ םאתמ יסיטרכ תשיכר תבייחמ

 .הנכותב שומישה לע ףסונ בויח ןיא

 -סמ םסג איה לבא ,רתוי הרקי איה 20/1 גה

 ,005 תחת םיצרה םיבשחמ רושקל תלוכי תקפ

 ריחמ .תונוש תותשר ןיב רשגלו ,05/2-ו שאזא

 יפל רלוד 3200-ל 800 ןיב ענ דבלב הנכותה

 אשאגא לש 16 תסריג .םישמתשמה רפסמ

 תושירה תכרעמ לש תואסריגה ראש לכמ הנוש

 -לשה תא הליבגמ הרבחה .לבונ לש תירלופופה

 -וגו רתויה לכל םישמתשמ 25-ל וז הסריגב שומ

 הנכותה .שמתשמ לכל (ב"ההאב) רלוד 99 הב

 .םייתצובק תונוישר ןיאו הקתעה תנגומ

 אל איה םג תוי-ס05 ןניאש תותשרה תמישר

 -ופ תותשר שולש תוטלוב הב םגו - הרצק

 קושהמ 60%-כ םע ,לבונ לש !א6ו\/ג₪ :תוירלופ

 תירלופופש ,פגאצגא לש [אטפ ,ימלועה

 1.אא ןא!גחּגפסז-ו ,דואמ תולודג תורבחב דחוימב
 תא .טפוסורקימו מבי לש יוביגל הרכוש
 2.2 הסריג :םימעט ינשב לבונ תקוושמ אטו\\/ גס

 -יה .רתוי הרקיהו השדחה 3.11 הסריגו הקיתוה
 הכימת אוה השדחה הסריגה לש ירקיעה ןורת
 אוג ) א[א| ,י'תכרעמ ינעטנ םילודומייב

 הנכות ילודומ םהש | ,1208035< 6%

 -תש (ישילש דצ ינרצי ידי לע םג םיקפוסמה)
 -ממ קלחל השעמל סתוא תכפוה תרשב סתנק

 סויכ עצומה םילודומה רחבמ .הלעפהה תכרע

 ,םינוש םיבר םימוחת ףיקמ אוהו לודג אוה
 תנגהב הלכו םינותנ ידסמ לוהינמ לחה

 2000 ,בייהראב ,הלוע 2.2 הסריג .סוריו-יטנא

 -שמ 100-ל רלוד 5500-ו םישמתשמ 10-ל רלוד
 -שמ 20-ל רלוד 3500 הלוע 3.11 הסריג .םישמת

 .םישמתשמ 100-ל רלוד 7000-ו םישמת

 םיכרצל תמאתומה ,הקזח תכרעמ איה צא

 -יש תוכזב המסרפתה איה .תולודג תותשר לש

 -מה ,5וזטסו1ג|א הלש ילבולגה תומשה ןתמ תור

 ינפ לע םירזופמה םיבאשמב תואצמתה רשפא

 -שמ 10 ןוישר .תובר תותשרב םיבר םיתרש

 (בייהראב) רלוד 2500 הלוע ץזאמפ לש םישמת

 תוריש .רלוד 7500 הלוע לבגומ יתלב ןוישרו

 םישוע לבגומ יתלבה ןוישרהו ילבולגה תומשה

 .קנע תורבחב תירלופופל שנאמפ תא

 לבקמ התא העקשהל הרומתב

 םע דדומתהל תלגוסמה תכרעמ

 ,תוחוקל תואמ לש תוריש תושירד

 תלוכיו ןוחטב לש ההובג המרב

 .תורחא תותשר סע רשקתהל

 -ימ ידי לע הרוקמב החתופ 1.4א א(גתגקסז

 תומייק סויכ ךא ,05/2 תביבס רובע טפוסורק

 תליבח .ו/ות60א5-ו שא[א תביבסל תואסריג םג

 דרפנ יתלב קלח איה 1.אא אוגתגפסז לש חוקלה
 תרפושמ הסריגו \/ותסאפ (סז \/סזאקזסטקנ-מ



 הכישממה ,מבי .\/וחשסאפ לש אז תסריגב ללכת

 איה הל הסריג העיצמ ,05/2 חותיפב הדבל םויכ

 -פא תא תלצנמ וז הסריג .1/4א 56ח0ז תארוק

 אוטזחז-) םימינ יובירו תולטמ יוביר תויורש

 -וש םיתוריש קפסל ידכ ,05/2 לש (דא/זא6

 .תימוקמ הנחתכ הדובע תלוכיל ליבקמב ,םינ

 הלוע 1/גזא אוגתגקטז לש םישמתשמ 10-ל הסריג

 5500 הריחמ תלבגומ אל הסריגו רלוד 0

 .רלוד

 תושערדנה הרמוחה
 26 תורישל

 תולטמה ןכש ,םיבר םישמתשמ הכיבמ וז הלאש

 .רתויב בחר חווטב תונתשמ סינוש סיתרש לש

 -חי לק םדיקפת תרושקת יתרשו הספדה יתרש

 ,רודישה רות וא ,הספדהה רות תא להנל :תיס

 םירזבא לומ םידבוע סהו רחאמ .תוחוקלה לש

 ,(םדומ וא תספדמ) תיסחי םייטיא םייפקיה

 לש ותלוכיל רבעמ סניא םישרדנה םיעוציבה

 .הדובע תנחתכ ותוריש תא רמגש ,ןקו אז

 5 ןויליגב ידוסי ןפואב ורקסנ הספדה יתרש

 .תילארשיה הרודהמה/ע6 א4632אמ לש

 דואמ רהמ ךפוה םיצבקה תרש ,תאז תמועל

 עיקשהל שיו תשר יעוציב לש קובקבה ראווצל

 תנמ לע ,היצזימיטפואו הרמוחב בטימה תא

 רמאמב .תוחוקלה תושירד תא קפסל

 ייתמלתשמ העקשהה :םיצבק יתרש תחבשהיי

 -הה תיגטרטסא תא םיגיצמ ונא הז ןויליגב

 -גל ועיגהש ,םיצבק יתרשל תצלמומה החבש

 .רתי סמוע לשב סתלוכי לוב

 :טושפ אוה הריחבה ןורקע םיצבק יתרשב

 םע יוצר ,קושב רתויב ריהמה בשחמה תא שוכר

 דבעמ תפלחה ידי לע תידיתע החבשה תלוכי

 ,םיפסונ 070 יסיטרכ תפסוה ידי לע וא יזכרמ

 לוכי התאש רתויב לודגה 5051 קסיד וב ןקתה

 תומוקמ קיפסמ ורתונ יכ אדוו ךמצעל תושרהל

 -לו (א1ס) תרושקת יסיטרכ רסירת יצחל םייונפ

 4 ןץיב קקדזת 205 תותשרל .םיקסיד תפסוה

 אל תותשרלו 84% ןורכז טייבהגמ 8-ל

 תכרעמ .תוחפל טייבהגמ 16-ב דייטצה תו 5

 איה - הבושח הניא םיצבק תרש לש הגוצתה

 ןכ םא אלא ,דבלב לוהינו הקוזחתל תשמשמ

 .הדובע תנחתכ םג שמשי תרשהש הצור התא

 שיו תיטירק איה םיצבקה תרש לש היצקנופה

 תונימז תחטבא לש אשונל תוניצרב סחייתהל

 םע תרשה תא תובגל יוצר ,רשפא סא .תורישה

 סופתל 57גאפ 8צ בצמב ןיתממה ינש בשחמ

 הלוז הביטנרטלא .הלקת לש הרקמב דוקיפ

 לש הרוצתב היונבה םיקסיד תכרעמ איה רתוי

 ת60טח6 גה[ 4ח3ץ 00 10 - יייתוריתי ךרעמיי

 תורישה ךשמה החיטבמה ,([ת6אק6תצושל6 6%

 .לשכ דחא קסיד סא םג אלמ םינותנ רוזחישו

 סרז רוקממ קפסל ךירצ תרשה תא הרקמ לכב

 תרושקת תותשרל אובמ

 הנגהו בוט רורוויא ול חיטבהל ,(005) קספ-לא

 םג ונחנא .תוכמסומ אל םיידי לש תונטטחמ

 -בק תרש לש םידיקפתה ןיב דירפהל םיצילממ

 ראוד ,תרושקת ,הספדה) םירחא םיתרשל םיצ

 זכרל ןתינ תיתרואיתש תורמל ,(וייכו ינורטקלא

 אוה םיצבקה תרש .דחא בשחמב לכה תא

 -ויב םירוציב םגו בושחימה תכרעמ לש ייחומייה

 "תוירירשהיי  תויצקנופהמ דרפומ חומה םייגול

 .סזינגרואה לש

 תרושקת תותשר רוביח

 םישמתשמה רפסמ לודיג ,ליעל ונרכזהש יפכ

 -יאה תשרה לוציפ בייחמ םייוסמ ףסל רבעמ

 וזל וז תורושקה ,הנשמ תותשר רפסמל תינוגר

 לשו תשרל תשר לש רוביחה .ייהרדישיי תועצמאב

 -נה סיידועי םירזבא ידי לע השענ הרדישל תשר

 "םיבתני וא (8810099) ייסירשגיי םיארק

 תשרל תשר םירשקמ םירשגה .(₪007098)

 רושקל סילוכי סה ןכלו א146 לוקוטורפ תמרב

 םיצבקה תרש לש היצקנופה

 סחייתהל שיו תיטירק איה

 תחטבא לש אשונל תוניצרב

 .תורישה תונימז

 תעבט תותשר ןיב וא - הינשל תחא טנרתא תשר

 -אה תעבטל טנרתא ןיב אל לבא - ןומיסאה

 -ומה תבותכה ינותנ יפ לע לעופ רשגה .ןומיס

 -מה םינותנ - (=8\אומ) תרגסמה שארב םיעיפ

 םיבתנ .ןעמה לש תיזיפה תבותכה תא םסינייצ

 רתאל םילגוסמה ,רתוי ייםימכחיי םירטנא סה

 תא אוצמלו הרז תשרב ןעמנ לש תיגול תבותכ

 -תה תא וילא ריבעהל רתויב הליעיה ךרדה

 -מה / 6 א/402זא8 לש 6 ןויליגב .תרודש

 תבחרנ הריקס םיאיבמ ונא תילארשיה הרודה

 תאוושהו הדובע תונורקע תללוכה ,םיבתנ לש

 .הז אשונב רתוי ןאכ ביחרנ אל ןכל ,םירצומ

 -ייוסמ תושיר תוכרעמ יכ ןייצל יואר ,תאז םע

 -ותב בותינ תלוכי תוללוכ ,א6ו\/ג6 לשמל ,תומ

 תונוש תותשר יתשל רושקה ןא6ו\צג6 תרש .הנכ

 לע רשגל וליפאו - ןהיניב תורודשת בתנל לוכי

 םא .םימייק םהו הדימב םילוקוטורפ ילדבה

 תרשה לוכי ,רתוי דוע תבכרומ תינוגריאה תשרה

 איבתש םיתרשהו םיבתנה תרשרש תא תולגל

 דצב אצמנ אוה סא םג ,הדעל תרודשתה תא

 -נא םירוצי ועיפוה הנורחאל .םלועה לש ינשה

 רישכמב םירשגו םיבתנ לש בוליש ,םיינגורד

 ונתצע .8אסטדמתפ גנלסב םיארקנה ,דחא

 תוסומע אלו תיסחי תוטושפ תותשרל יכ ,איה

 לש הנכותה בתנב וא רשגב שמתשהל לכות

 תנקתהמ סונמ ןיא תובכרומ תותשרב .ןאסו\/גס

 .יאמצע בתנ

 קוחרמ השיג

 ,קחורמ סוקממ תרשל תשגל ךירצ התא סא

 -על לוכי התא ,תימוקמה תשרה העיגמ אל וילא

 דנה בצק זא לבא ,ןופלטה יווק ךרד תאז תוש

 תויביס 14,400 דע 2400 לש המרל דרוי סיונת

 איה רתויב תלבוקמהו הטושפה ךרדה .הינשב

 ,תשרל דחא דצמ רבוחמה 26 בשחמל רשקתהל

 -לו ,םדומל ינש דצמו ,םאתמ סיטרכ ידי לע

 .המיאתמ הנכות ידי לע קוחרמ ותוא ליעפה

 (תפאוסדמ 60%1801) קוחרמ הטילש תונכות

 רלוד םייתאמכ לש ריחמב תונימז 26 יבשחמב

 -מה תכיפה אוה השוע תאזכ הנכותש המ .דבלב

 -מה לש יישפיטיי ףוסמל ,בשוי התא ודיל בשח

 םהב גצהו םידילקה חול .תשרל רבוחמה בשח

 גצהו םידילקה חול תא םיפילחמ שמתשמ התא

 ראשנ ייחומייה .דרשמב תראשהש בשחמה לש

 לנמיס סה ןופלטה יווקב רבועש המ לכו דרשמב

 אלל ,ינשה ןוויכב םיכסמו דחא ןוויכב הדלקה

 .םיצבק תרבעה

 רשאכ תישעמ הניא קוחרמ הלעפה לש השיגה

 תורישל םיקוקזה ,םיבר םישמתשמ םימייק

 -עה תונחת לע לבח .עובק ןפואב קוחרמ השיג

 ןה יכ חיטבהל השקו ךכל תושדקומה הדוב

 ןורתפה .השירד יפל תונימזו תוליעפ הנייהת

 "השיג תרשי לש הנקתהב אוה היעבל

 תרש לש דחוימ גוס הזש ,(66055 556שפפ)

 סינותנ דוביע יבאשמ ללוכ השיג תרש .תרושקת

 תא עצבל תנמ לע (תוחפה לכל ןורכזו 6פ0)

 רזעה ירזבא אלל ךא - תושקובמה תולטמה

 -ליוסמ השיג יתרש .תורישל םיטנוולר םניאש

 סא חולו הדליש :תירלודומ הרוצב םייונב םימ

 .ןורכזו 620 יסיטרכ רפסמ עוקתל ןתינ םכותל

 תיאמצע תשר תנחתכ דקפתמ עקתנ סיטרכ לכ

 ידי לע ,םהיניב הדובע תקולח עצבמ תרשהו

 ,םימדומה תללוסמ) תוסנכנ תוחיש לש הנווכה

 םיסיטרכ הרוצב ללכ ךרדב םישמוממ סה סגש

 סדומיי אוה רחא ןורתפ .יונפה דבעמל (םיעקתנ

 -תכ שמשמה (אמתואסאאפס אוססמאו) ייתשר

 תרבחמ וילא תורשקתה .רבד לכל תשר תנח

 דרשמב תייה וליאכ קוידב ,תשרל תורישי ךתוא

 וק ידי לע לבגומ ראשנש ,םינותנה בצק דבלמ -

 .ןופלטה

41 
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 (96 ימעמ ךשמה)

 תינכותה תא | ללכ ךרדב לידגת 0
 תמכסב יולת ,תוחפה לכל 30% דע 20%-ב
 םיכרעמהו סיעיבצמה רפסמו תינכותב ןורכיזה
 ןתלדגה ינפל דועש תוינכותל .רידגמ סושיהש
 ,פ05 לש ןורכיזה לובג ףס ינפל תודמוע
 .ליעות אפל 0
 תושיגה לכ תא תקדוב 6.25806-ש ןוויכמ
 רפסמ רובע האיגש תועדוה רציית איה ,ןורכיול
 ,לשמל ומכ ,פ05 לש תוינקתו תוליגר תוקינכט
 רוזאל הביתכ וא ,8105-ה רוזאמ האירק רובע
 תא רשפאל אל ידכ .ואדיוה סיטרכ לש ןורכיזה

 תואיגשה יופינ תונמא

 ,תולועפ יגוס רפסמ רובע ןורכיזל השיגה תקידב

 תקיחמו תסנכה לש תממעשמ הכירעב ךרוצ שי

 .רוקמה דוקב דבעמ סדקה תוינכותמ המכ

 ןהב תכלל םיכרד יתש

 לובגב תוינכותה חפנב לודיגה לע רומשל ידכ

 לש תומיכס יתש העיצמ 6-5806 ,ריבסה

 הטושפה המיכסה .ןורכיזל תושיג תקידב

 לכ לש המישר תרמוש (לדחמה תרירב איהש)

 .םלדוגו סתבותכ םע םיירשפאה םירגואה

 תחא ,המישרה דגנכ תוקדבנ ןורכיזל תושיג

 האצמ) תינכותב תבותכה סא .תומיאל ,תחאל

 הלועפה עוציבל קיפסמ לודג רגואהו ,המישרב
 תאו רשאת 6:28806 תנכות ,התקידבלו
 תוחפו הריהמ רתוי איה וז השיג .האלה רובעתו
 םע הדובעה רשאמ תוינכותה לדוג תא תחפנמ
 רתאת םסג הנושארה המיכסה .הינשה המיכסה
 תסירקל ומרגי רשא תואיגשה יגוס תא
 לע העבצה תואיגש ורתואי אל סלוא ,תכרעמה
 ראשינ ןורכיז קולב רשאכ וא ,ןוכנ אלה רגואה
 סילונפ םיעיבצמ וראשנ אל רמולכ - "סתוימ*
 תשגל ןתינ אל ןכלו הז ןורכיז קולב לע העבצהל
 .וילא

 תובלצה תכרועו רתוי תבכרומ הינשה המיכסה
 לכב שומישבש םירגואהו םינתשמה לכ ןיב
 דגנכ תקדבנ ןורכיזל השיג לכ | .תוינכותה

 תשרוד וז המיכס .הרצונש המישרה
 תומכב ,ףסונ דוק סינכהל דבעמ-םדקהמ
 . תינכותל ,תיתועמשמ

 תוידרק'ע תונוכת תאוושה 4

 ₪ םי"ק רייק אל
 יתבאפלא רדסב םיטרופמ םירצומה

 7 תמו 005 0
 תוקפוסמ 0-0 תנכות םע דחי יאקירמאה ןוריחמה יפל סה סיבוקנה סיריחמה = | 8065-0600 0-08 וו 0 58/0\צוח
 לש םיכרוע רובע הירפיס תויצקנופ 11 זו 12000 200 ב ) ו 12000

 0 אשד גוש הפמ, וש גד6סאו 9081[ 5
 צא סז\5 ראר!תסט1 50108-6008 5 ₪ ם ם | ₪
 ןכ ומכ .205-ל םידעוימה 8081/אאס-ו טז \יחז סט[ 2001/0081 5 ₪ ם ם ₪ ם

 הירפס תויצקנופ רוציל .תורשפא שי 501 0 0/1601 סונזקטז וס
 ידי לע םיכמתנ אלש סיכרוע רובע תופסונ 8 ּ₪ ּם ₪ ₪ ₪
 500006 חוסה [-| ם ם ם ₪ .הנכותה 0 5 5 ב ₪

 קו וסו
 058 ּם ּפ ₪ ₪ ם 8

 תרכהכ ןויסנה 0 ם0 |08 ₪ ם 8 ה \/1ו6ז05011 שוחט ם ם 53816 פוס ם ₪
 161 0חץ)

 וב סח אא ,שחוג.ץהא 180, )חו 0 ווסט
 ותויה תורמל ,6.כ58006-ל רבסהה רפס 1

 ארוקה יכ חינמו ןינעלו רצק וניה ,םלש 0 ּ₪ ּ₪ ₪ ₪8 ּ₪
 , , ל ידועי 556 (=| ם ם ו ₪ סיבברועמ רפסב .הסונמ ןתינכת ועה << ב 5 = רש 5

 תוביבסה יגוס כ רובע םידועית קסוה

 6-כ5806 רשא ,תונושה תומרופטלפהו ו
 סא ,ישומיש הז רבד .סהב דובעל הלוכי \חיחו1וה1ו260 סז 6סזזטק166 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ] ואחר 9

 סטו-סו-8חָחַ וזסו5 וה קוס המרופטלפמ רתוי לע הסונמ חתפמ התא = - - - - -
 תאיצמ לע השקמ טלחהב םלוא ,תחא 1068 (51806) 5 ₪ ₪ ם ם |
 הלעפהה תכרעמ רובע תיפיצפס הרזע ב ₪ ₪ ּ₪ ם ₪
 תרבחמ ונלביקש תינכטה הכימתה .ךלש תוסס 08 5 ₪ ₪ ם ] ם ₪

 תנתינ הרזעו הבוט התיה 50זא\א ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ , , סו-סו-806 61015 וה ו
 .הרבחה לש 885-ב וא סקפב ,ןופלטב ו [ך ₪ ₪ ₪ ₪
₪ ₪ ₪ ₪ ) 60 11003100 

 [168וחַח 0860 5
 6 (ח3100/1108) ₪ ₪ ₪ ם ּ₪
 השק סופיטה 105 תביבסב 0++ (ח616!06//60) ₪ ם ₪ ₪ ₪

 : וז [ז6וח) 01005 (ח 60 108%0)
 לש גוס לכ רתאת 6-28800 תנכות 0 ₪ | 2 5 ₪ ם-ב כ ₪ | ₪ ּם ם ₪
 רוזיא לע הביתכ תייעב וא ןורכיז תייעב סו 0 חוו ₪ ₪ ּ₪ ם ₪
 סייונישהו | ,ןורכיזהו תוינכותה חופינ 0 חח עץ 61 קס ּ₪ ם ם ₪ ,הנכותה לש תובכרומה ,תאז םע .רוסא = ו ₪ ּ ם ₪ ₪

 ע/;הסטע/ב זס ףז הורו
 ס שק ,רוקמה רוקב םישרדנש םיידוסיה 8665 10081 806 1008 חס אא א אא אא ₪ 0 0 כל 0

 תונכות רשאמ רתוי 005 תביבסב עוציבל ד 18181 וה 5 ו 8 א א ₪
 קוקז ךנא סא .ןאכ ונרקסש תורחא 69085 /ג1 קז9זה01015 306 105 ו אג א/א א/ה ₪
 ,התוי הטושפ הנכות ףידעת סתסה ומ |65 6/701-(זוָחְחש6ז8666 8 / \/ | א א/א ₪ ,תומרופטלפ רפסמ לומ תאזה תובכרומל ה - - א א ₪

 4 .תורישי 205 רובע הבתכנ רשא 2 וא 8/6 .1מ8 וששה כ ,שויסה 011% 7 ---
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 ו
80586 00 

 תקפסמ 2.1 הסריג ,א18א(0156% תנכות

 6 רובע ןורכיז תוינכות תקידב תויורשפא

 הנפומ בלה תמושת רקיע וז הנכותב .6++-ו

 םישוע םיתנכתמש ,תוצופנה תואיגשה תסיפתל

 רשא ןורכיז) ימניד ןורכיז םע םידבוע םה רשאכ

 411/00, ומכ 6 תוירפס תוניטור ידי לע בצקומ

 תוודת וז הנכות | .(64100, 6

 לדוגמ הגירח וא םירגוא לע הביתכ לש סירקמב

 אל םיעיבצמ לע ,ןורכיזב רוסחמ לע ,רגואה

 .ןורכיזב רותיא תויעבו םינוכנ

 רתא לכב קדבמ

 הרוש קר תפסוה שרוד אומא(6ש6%-ב שומיש

 לכל | (+ןאסוטפמ <אומא(12.080%) תחא

 תידועיי תינכות הנכותל תפרוצמ .רוקמ ץבוק

 רפסמ רובע תיטמוטוא תאז עצבל הלוכי רשא

 תוניטורה יתש .םירדגומ םיצבק לש בר

 0 תוארקנה

 תינכותהו תינכותל תופסומ א6 אס6ז1מ6א-ו

 תופס םע שדחמ תרשוקמו תרבוחמ

 היהי ךכ בקע תינכתה חופינ .אוםא/6 חמא

 תויצקנופה יתשש תורמל .15א דע 7% תוביבסב

 תנכות ,ןורכיז תקידב רובע תושרדנ ורכזוהש

 תויצקנופ 20-מ רתוי הליכמ אמא תמ6א

 .ךתינכותל ןפיסוהל ךנוצרב םא ,תופסונ

 היצמרופניא לש םיתב 28 תרמוש אמא

 יפלא תועצובמ סא .הקידב לכ לע ןורכיזב

 לוכי התא ,ץחליהל ליחתמ ןורכיזהו תוקידב

 םיכסחנ הב רתוי תיטיאו תיפוליח ךרדב רוחבל

 .הקידב לכל םיתב 4

 , 6 57870886א תניטור ,הצירה ןמוב

 אומא| הנתשמה רובע הביבסה תא תקדוב

 ,הליעפ היהת הניטורה ,רדגומ אוה סא .סו6%

 הנכותהש ןטקה חופינהו וז תלוכי .אל תרחא

 םירשפאמ ,תקדוב איה התואש תינכותל השוע

 הלולכ תואיגשה יופינ תנכות תא חולשל ךל

 םא קרו םישמתשמה ירתאל יפוסה רצומב

 .תינכותה תא ליעפהל תויעב תוררועתמ

 הנוכנ אל השיג תרתאמ אומא!60% רשאכ

 וב בוקה לע היצמרופניא הריזחמ איה ,ןורכיזל

 היצקנופהו הרושה רפסמ ,היעבה הערא

 תוניטורהמ תחאב התיה היעבה סא .תיתייעבה

 אוטא!פסד , 8דזאד=, 578647, ומכ תוחגשומה

 יטמוטוא ןורתפ עיצהל תלגוסמ איה ,9ד0ץ

 תא תבתוכ אופא(6886א ללכ ךרדב .היעבל

 ןתוא חולשל םג ןתינ לבא ,ךסמל היתועדוה

 ,האיגשה תגצהו יוהיז ירחא .ןמוי א ףבוקל

 .תינכותה עוציב תא הכישממ אחא

 תואיגשה יופינ תונמא

 אוטאוסתמ6א ,הנכותה לש לדחמה תורירב יפל

 תורוהל ןתינ סלוא ,םיימניד םיכרעמ קר תקדוב

 והז .םיימוקמו םייללכ םינתשמ םג קודבל הל

 ףיסוהל ךממ שרודה ,חונ אלו םשוגמ ךילהת

 .ךלש רוקמה דוקל א!םא(6886א לש תוניטור

 הרדגההו ךרואה ,םשה תא סושרל בייח ךניה

 הקידבה רחאלו ןוחבל ךנוצרבש הנתשמ לכ לש

 תלבסנ וזה השיגה .םהלש םיטרפה תא דירוהל

 םינתשמ המכב קר תופצל הצוו התא סא

 םימתשמה רפסמ רשאכ םלוא ,םייפיציפס

 יתלבל תכפוה איה ,לדג םיימוקמהו םייללכה

 .לוהינו הטילשל תנתינ

 הביציו הטושפ

 , בטיה בותכ א!מאו6אמסא לש רבסהה ךירדמ

 אוטא(0זמ6א לע טלתשהל ךל רשפאמו ןגרואמ

 .תולקב

 םיכרועה רובע תואסריגב תרכמנ אזםאו6א

 ןוסטוו  ,טפוסורקימ ,לטניא | ,דנלרוב לש

 םג העיצמ 5774705488 תרכח .שוטניקמו

 (בייהראב) 5179.95-ב או5או0המ6א לש הסריג

 תא תללוכ \צותטסא< תסריג . \/ותטסשפ 3.% רובע

 םג תורשפאמו 05 תסריג לש תונוכתה לכ

 רפסמ) \אותשסא6-ב ןורכיזל תושיגה לע חקפל

 1/00641.411/06 אמגודל ומכ (4ק] תויצקנופ

 תוירק'ע תונונכת תאוושה 4

 .דסס5 55ד זה-ו ם/ש( 8

 דטזטס 000ָמָפסז ואדסקד קו 5
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 .01.0841/411/06-ו

 תויורשפאו תונוכת תוחפ שי  א18א160180א-ל

 ןאכ ורקסנש תורחאה תונכותהמ המכ רשאמ

 תופיקמה תוקידבה תא העיצמ הניא איהו

 תורחא תונכותש ,ןורכיזל תושיג לש תוידוסיהו

 יאו הלעפה תולק סה הלש תונורתיה .תועיצמ

 השיג לע הרקב רובע הליעי איהו תוינכות חופינ

 תואיגשה יופינ תונמא

 רמייתמ וניא הז ילכ .5גם11םגק-ב שמתשהל

 אוה ךא ,תואיגש יופינל ללוכ ןורתפ תויהל

 הומכ ןיאמ הטושפו הריהמ הטיש קפסמ

 תוניטור ךרד םירבועה ,םירטמרפ תקידבל

 וא תוזורחמ תונכדעמ וא תוריבעמש 6 תוירפס

 0-ה ךרועבש תואיגש יופינל םילכה) םירגוא

 םירטמרפה תומיאת תקידב קר םיקפסמ ךלש

 גוס תניחבמ .ןורכיזב םיימניד םיכרעמל

 ,המואתה התוחא ומכ

 איה םגש מא

 ,הז | רמאמב | תרקסנ תוירק'ע תונוכת תאוושה 4

 תקדוב 5 תמוומאק 8

 ל תו תבל ב = = הסזוהחש 6++3.1 = | 1/6705011 +0 יואב
 ה א-ש העשב קאקון וריחמה פל סה סיבוקנה םוהיחמה ו < סקוגסח) | ות -\6 סקווסח)

 תויצקנופל תואירק תקדוב ומ 65 99 8
 הלותטסאג לש 1 0168185 630001806 קזסףז3 5 ₪ ₪ ם

 \)הז810ז87600 8108 //8הזח:חפ5

 תקדוב ו ק 5ץחוסס!פ (5טסח 85 9610, ץ/608/) ם ₪

 לש | תוניטורל תואירק ו ם ם ₪
 הציר-ןמז תיירפס 0 י 3 : ₪

 תנכות .6-ב ₪טאדזאופ) טוסט | ר מ ₪

 (ו[ חסד :ח11/811260)

 תעצבמ קץ טסט 5 ם ₪

 ,הברהב הטושפ החגשה !ח6!ט06--/!6 //ּהזח:ח5

 הקידבהו החגשהה רשאמ 5 5 =
 60 ם ₪

 תואמ המכ לש תבכרומה \/הזוהמ!6 /55190הו0ח+ 80 =עה!טהזוסה //8הזחוחפפ

 תעצבמש | 82[ תואירק !05חַה טחוחו 12065 ₪ ₪
 סלוא וא 0051801 סט 01 7308 (568 85 681 300=6,] ם ₪ 4 ₪ .

 0 81וס וה סח קטזוַח סט 51801 685500 ם ם ₪

 תקדוב הניא 5זמשזא 1055 0 1/861ו0ח (506ח 85 000016 א = 10/3: ם ם ₪

 המוקמ ןאכו 05 תוינכות 1-61 סטו ₪

 5 יותגק לש 1055 01 םז90ו5ו0ח (0008 10 וח106) ₪ ₪

 דסס !6י/ וחוזו8וק6ז5 (5ט6ח 85 וחז [4] = (0,1,2)) ם ₪

 00 חומה ₪ ₪ ₪

 קמועל הקידב או(! זחנח68166 !זסחה 8 51זחַה 3 ם ₪

 תורושה הפו זוסחהו 1651/01 8 51006 806 טחפוףחפ6 06 ם ₪ ₪

 חוץ וחוחטפ הקפ!/60 10 הח טחפוףח60 8 ם ם ₪

 10681 806 וסט 31/8018 שח 53חו8 חבה ם ₪

 31 הפילחמ 5םומגש 40055000 5[ 6 ₪

 לש תויטרדנטס תויצקנופ א תוטוףטסטפ סק8131סז טוס ץ ₪ | ₪

 ו ומכ) 6 ה וסוףטסטפ 01087 01 6צ081!9ו0ח [8[/] = :++) ם ₪

 1 החַָפְטהָפַ-55 /(םזח 5

 וטו אמא . 55 (=) ץס1505 1951 (= = | ם ₪

 (דועו ,5דא687 ,ד א 058 01 פוחו56 סקסז0(3ז5 (8 סז | 0505 88 ז ||| | ₪ ם ₪

 לש תורפושמ תואסריג םע 0 10 חסא1 0056 513180 8 ₪ ₪
 "אווה" 06%

 רשא | ,ולא | תויצקנופ רז 686806 6006 (ח8%61 030010190) אר" ₪ 1 ןח ₪
 תא תורשאמו תוקדוב 11/6156 518180015 00 חסז 1810 :006ה181ו0ח - ₪

 ינפל ,תורבעומה תובותכה אס 6סחטוזוסה וח "טז" !ססק ₪ 0 ם ₪

 וקח "(סז" !ססק ₪
 .תשרדנה הלועפה עוצ'ב | קטו

 הז תושעל ךירצש המ לכ טחס1וסח 01105 טח061ח96 8 ₪ ₪

 תא שדחמ (.1אא) רשקל ?טחס1וסח [0זטזחפ ואט 6 ם ₪ ₪
 טחסווסח [81טזחפ 8007855 0[ "81" 6 ם ₪ ₪

 ,ןכמ רחאלו ךתינכות קחחו+/563ה1 9 87 טרה 6 ם ם ₪

 ,התוא ץירמ ךניה רשאכ זהות 16 000 01 68105 10 ו ₪ | ₪ ₪
 חייוד רציית 5םנמגק רח סו וז זס ץ006) ו! זס ץק0]

 הדושח האירק לכ ןייציש
5 
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 6 תינכות סע היעב ךל שיש האבה םעפב

 הסנ ,תוניטורב םירגוא וא תוזורחמ םע שומישב

 בבי ב 000
 1993 יאמ לארשי 6

 םא ,אמגודל ,ךכ .הדוקפה עוציב לע רוסאיו

 וא ךרעמ תולובגל רבעמ בותכל תשקבמ האירק

 ךרעמ ךותל םיתב 15 תביתכ לשמל ומכ ,הדש

 האירקה תא קיתעת 54511847 ,םיתב 10 לש

 אל) םיתבה תא ריבעת אלו חייודל תיקוח אלה

 .( הלועפה עוציב תא רשאת

 תועצבמ ןניא 5405154 תויצקנופש ןוויכמ

 תוהזמ ןה רשאכ ,תשקובמה הלועפה תא

 אל ,םתסה ןמ ,ךלש תינכותה ,הנוכנ אל תבותכ

 הלוכי ךלש תינכותה ,אמגודל .הפוצמכ לעפת

 הריבעמ רשא האיגש תורמל יוארכ דובעל

 רשאכ ,םלוא השימח לש סוקמל סיוות השיש

 תגלדמ איה ,האיגשה תא תרתאמ 5

 ,תרבשנ השעמל ךלש תינכותו הלועפה לע

 םמוקמב ואצמי אל רבכ םינותנה זאש ןוויכמ

 .תועמשמ תורסח תואצות הנלבקתתו

 םיילגרה סע הבישח

 תא | תחקול 5400854 ,לומה הברמל

 ,תועמשמ תרסח תינכות לש ,תאזה תורשפאה

 עברא ןיב רוחבל תרשפאמ איה ןכלו ןובשחב

 תא קתשל :האיגש יוהיזל הבוגתל תופולח

 קרו תובותכ רשאל ,547071₪. תוברעתה

 לע גלדלו תואיגש לש חוודל ,תואיגש לש חוודל

 האיגשה יוליג םע וא ( לדחמה תרירב ) הלועפה

 .תינכותה עוציב תא קיספהל הנושארה

 תורשפאמה תויצקנופ תקפסמ סג 5 מק

 תובותכ תונתונ ,תובותכ תומיא תומסוח וא

 האירקל םירגואה רושפיא) םירגואל תושדח

 הביתכ וא האיוק סאה תועבוקו (הביתכו

 ידך: לע .האיגשל סורגת תמייוסמ תבותכל

 תא ןווכל לוכי התא ,ולא תויצקנופב שומיש

 תטלושו | תנתוב 57088.4? הב ךרדה

 .ךתינכותב

 הרוצב טיאהל הלוכי 545157-ש ןוויכמ

 לוכי התא ,תינכותה תא רתויב תיתועמשמ

 ,דבלב תוניטור המכל תואיגשה יופינ תא דדובל

 תמיסח וא רושפיא ךסמב שומיש ידי לע

 וזכ היצקנופ רשאכ .תואיגש יופינ תויצקנופ

 תוריהמ לע הבר העפשה ךכל שי ,המוסח

 ידכ | .תינכותה עוציב תוריהמו הקידבה

 ,הנכותה לש ולא תודחוימ תויצקנופב שמתשהל

 שדחמ ךורעלו ךלש רוקמה דוק תא תונשל ךילע

 .בר ןמז לוזגל הלוכי וז הלועפ .ךתינכות תא

 הרסח 5475167-ש המ

 עובקל ידכ רושיק תפמב תשמתשמ 5

 .ןורכיזב תונוכנהו תופקתה תובותכה תא

 םינתשמ לע תעדוי הניא איה ,ךכמ האצותכ

 םינתשמ ,בשחמה תלועפמ סירצונה סייטמוטוא

 ןורכיזב תויפיצפס הרמוח תובותכ וא םיימוקמ

 תובותכ וא ואדיוה סיטרכ תובותכ ,לשמל -

 .8105-ה לש תרושקתה ירוטקוו

 הב תשמתשהש תבותכ יכ חיטבהל ךנוצרב סא

 תא ןייצל ךילע ,שומישל תרתומו תיקוח איה

 לש תועמשמה .54857-ב הכרואו תבותכה

 לש שדחמ הכירעו רוקמה דוק יוניש ,איה ךכ

 עידוהל לוכ: התא ,המוד ןפואב .תינכותה

 תואצמנה ,תורומש תובותכ לע 5157-ל



 ןויסנ ילעב םימזי תצובק יייע הדסונ 5

 םיבשחמו הירטמרגוטופה םוחתב בר

 ,תרושקתהו םייביתה סוחתב לועפל הרטמב

 יריתע םיעצמאו םילכ תועצמאב

 םבוליש ךות ,הנכותו הרמוח ,היגולונכט

 תולעופ הרבחב .הדובע תונחת לש הביבסב

 אשונב תחא לכ תוחמתמה ,תורגסמ רפסמ

 :ןלהל טרופמכ םיאשונ תצובק וא

 תויפרגואיג עדימ תוברעמ

 םילכו ןויסינ תלעב ,החמתמ הרבחה

 תויתשת תנכהו סימושי עוציבל סישורדה

 תופמ תנכה ךרד אייצת בלשמ לחה .0615-ל

 תנכה ,הדידמ תודובע ,תוירטמרגוטופ

 .םייפיצפס סימושי תביתכל דעו תויתשת

 סיאנכט תווצ דמוע הרבחה תושרל

 ,תיחרזא הסדנה יחטשב ,ןמוימ םיסדנהמו

 ,תוירטמרגוטופ תונוכמ ,למשחו תונוכמ

 ,םייטפוא םיקרוס ,תויפרג הדובע תונחת

 .המצוע יבר סייתנכות םילכו סיניוות

 םיטקייורפהמ 2 עוציבב תברועמ הרבחה

 םוחתב לארשי תנידמב סגוסמ סילודגה

 קזב תרבח רובע ,615-ל תויתשת תנכה

 .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהו

 םינקתמ יופימו לוהינ
 (: סו ודופ6 א אופ

 םילכה תא הל שיו החמתמ הרבחה

 סינקתמ לוהינ ימושי עוציבל םישורדה

 ילעפמ :לשמל ומכ ,םיירוביצו םיתיישעת

 .ךוניח תודסומו םילוח יתב ,הישעת

 תוקלחו םישוג

 יופימל עקר יכרצל תוקלחו םישוג תטילק

 יבושיח ,תויולעב סושיר ,רטסדק רובע

 .ןיעקרקמ רדסהו תונונרא רובע םיחטש

28 ;[ :1: | 5 

 עדימ תוכרעמ 5

 מ"עב תויפרגואיג

 יסוסיבש ,ךכ תעצבתמ םישוגה תטילק

 תכרעמל הרמתהב ומאתוי הטילקה
 תודוקנו .8.א יייע) תיצראה תוטנידרואוקה

 סחיב תבשוחמה ,הרמתהה תטיש .(ןוגילופ

 יבושיח תא תמאות ,תטלקנה תכרעמל

 .תוקלחו םישוג רובע הדשה סקנפ

 היצזירוטקוו הקירס יתורש

 תורש תכשל תרגסמב תקפסמ הרבחה

 םיתורשה תא ינשדח םילכ ףסוא תועצמאב

 :םיאבה

 תונומת ,תויסדנה תוינכות ,תופמ תקירס ₪

 .0 לדוג דע םיטנמוקודו

 ןווגמב רטסר יצבק תכירעו לופיט ₪

 .םיטמרופ

 ןווגמב רוטקו יצבקל רטסר יצבק תרמה ₪

 .םיטמרופ

 םיטוטרש תופמ ןויכרא לוהינ
 בשחוממ םיבמסמו

 תונורתפו ץועי ןתמב תקסוע הרבחה

 םיכמסמו סיטוטרש ,תופמ ,ןויכרא לוהינל

 יצבק לוהינ תרשפאמ הנכותה .בשחוממ

 תונומת ,תויסדנה תוינכות ,תופמ

 דחיב סירטסרו סיירוטקו סיטנמוקודו

 .דרפנב וא/ו

 5|6-ל םימושיו תונכות חותיפ

 015-ל סימושי חותיפב בר ןולסנ הרבחל

 248645, תביבסב חוקלה תשירד יייפע

 וכו אחס6גס

 תונבות תריכמו קוויש
 תוועוצקמ

 עדימ יסיסב תרישקו ןוכדע 6.1.5-טט6 ₪

 .גטוס6גפ תביבסל תויפרג תוגוצתל

 יסיסב תרישקו ןוכדע א861אא0/86630 ₪

 הדובע תוביבסל ,תויפרג תוגוצתל עדימ

 .גטס64-ו תונוש מייבית

 46 תביבסל ףדמ תונכות ןווגמ ₪

 :ןיילורקימב וחתופ רשא

 אווסאס 6

 487 ץזמש .

 0.15 - 050087 6 ץזםו\

 תונומת תרמהל תינשדח הנכות 6 060 ₪

 .[1וד 0[ תרבח תרצותמ רוטקול רטסר

 לופיטל תידוחיי הנכות 603506 ₪

 הדובע תביבסל רטסר תונומת תכירעו

 .יזאססוא5-ו גטוס6גכ

 ןויכרא לוהינל תונכות גטוסמסאו< ₪

 .בלושמו רטסר ,רוטקו סיטוטרש

 מ"ביתב םיטרוקו הברדה

 תויומלתשהו דומיל תותיכ הלילעפמ הרבחה

 םימושיו תונכות סושייו שומיש ,הרכהב

 :ןוגכ מייביתה סוחתב

 םימדקתמ ,םיליחתמ - 4070645 ₪

 .םינעוצקמו

 יצבקל רטסר יצבק תרמה - 626085 ₪

 .רוטקו

 תונומת תכירעו לופיט - 608578 ₪

 .רטסר

 .בשחוממ ןויכרא לוהינ - גטוסמסאו5 ₪

 :םיפסונ םסיטרפל
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 . תרושקת יביכר וא הרמוחה ידי לע שומישב

 ליכי רשא ,בוק תונבל הז תושעל ךילעש המ

 סינותנה רואיתו ךרואה ,הלחתהה תבותכ תא

 תוינפ ההזת 540547 ךליאו התעמ .רוזאב

 . תויקוחכ ולא תובותכל

 לע תומרגנה תואיגש ההזמ הניא 5נזזפגק

 קר איה ,ןורכיזל ךרע לש הרישי הבצה ידי

 תועטור ךרד תורבעומה תובותכ תקדוב

 סע תדבוע אל םג 5950587 .הירפסה

 תובותכה יכ החינמ הנכותהש ןוויכמ .ותטספ

 תדבוע ,רוכזכ ,וזותטסשפ) 1. אוספמ ןה

 .(אסד ד םס אוססמ-ב

 ךמצעב סושר

 דוק םע העיגמ 5 םזזםהק

 24 לש ךירדמו אלמ רוקמ

 תא ריבסמ רשא ,םידומע

 תויצקנופה ,541311:47 תלועפ

 ןתינ רשא תודוקפהו הלש

 ידכ ,ךלש תוניטורב לותשל

 .ורבסוהש םירבדה תא עצבל

 תויצקנופ שי ךתינכותב םא

 םירבד תונכדעמ וא תוריבעמה

 תולקב לוכ: התא ,ןורכיזב

 תומיא תודוקפ ןכותב לותשל

 54753754 לש | תובותכ

 באכ הברה ךמצעל ךןוסחלו

 .ןכמ רחאל שאר

 רקי אל רצומ הניה 5 מק

 לש דואמ .םייוסמ גוס תוידוסיב ףקות רשא

 ךעה ,ךתינכות לש שדחמ רושיק ידי לע .תויעב

 תויעבל תוביסה תא תולקב תולגל לוכי

 לע תעדי אל וליפאש ולאכל וא "תודנדנמיי

 .ןמויק

 וא
563070026 50106 5 

 ילכו ןוחביא תקפסמ ,2.0- הסריג ,5םוזזא

 ךירצ שמתשמה .ו/ּותטסשמ 3.א יתנכתמל חותינ

 6++-ב וא 0-ב ותינכות תא שדחמ רשקל

 לש אוביה תיירפס תא ותינכותב לילכהלו

 תא טריית 54:םוצזא ,תאז רחאל .54םו/זא

 קודבת ,תונולחב ג21-ה תויצקנופל תואירקה

 םירטמרפה תא ,םירבעומה םירטמרפה תא

 תא ןמוי בוקב סושרתו םירזחומה םיכרעהו

 ,\/וחנסמ-ב םיטקייבוא לש הקיחמהו הריציה

 .ם605185-הו 8א1405-ה ומכ

 500-כ לע תוקבמו החיגשמ 5495זא

 שיש תויצקנופה 700-כ ךותמ | ,תויצקנופ

 ,תונולחה לוהינ תויצקנופ ללוכ ,ו/ות6סש5 3.1-ב

 .תונולחב תכרעמה יתורשו 61 תויצקנופ

 ----- תואיגשה יופינ תונמא

 הטקשו החוטב תשר

 טושפ אוה 547\/א ירוחאמ דמועה ןויערה

 תינכותה יתמ ךל העידומ 54\ו/1א .יטנגלאו

 אל עיבצמ לשמל ,יידושח" רטמרפ הרבע ךלש

 הריזחמ תונולחב 471 תייצקנופ רשאכ וא ,םייק

 ררחשל החילצמ אל ךתינכות םא .יוגש ךרע

 ,8אוגת קוחמל וא ןורכיזב רוזא השומישל

 ךניה סא .ךכ לע ךל העידות 545\/זא תנכות

 5 מואןא תנכות | ,ו/ותסא5 3.1-ב  שמתשמ

 ,אזץ ומכ רתוי תויניצר תואיגש דוכלל הלוכי

 אתצ [000תתסח, א-צ 1.00 אומתתסמ

 ירחא הביקע גיצהל הלוכי הנכותה .דועו

 תוהזל ךל רשפאלו האיגש לכ לע תינסחמ

 לודומהו תיתייעבה היצקנופה תא תידיימ

 ,תואיגשה יפנמ ינש ןיב רוחבל תמאב לוכי ךניא

 .ךתוא ליבגמ ךלש ךרועה גוסש ןוויכמ

 ךניה רשאכ לוקיש טלחהב והז םלוא

 טפוסורקימ לש ךרוע ןיב טבלתמ

 דנלרוב לש ךרועל

 רוצעל הלוכי םג איה .תאצמנ איה וכותבש

 .תינוציח תואיגש יופינ תזורחמל תואירק

 איה ,ךבשחמב היעב ההזמ 54\ש]ןא רשאכ

 לש םשה סע העדוה תגצה ידי לע הביגמ

 וב ןולח תוארהל הלוכי וא ,הלשכנש היצקנופה

 תולועפה רחא בקעמהו היצקנופה תגצומ

 ,תינכותה עוציב תא ךישמהל ןתינ .תינסחמב

 תא םייסל ,םינוש הבקיעה תונולח ןיב ףילחהל

 םג ןתינ .תויורשפא הנהכו הנהכ דעו סושייה

 עידות אל הנכותהש ךכ תומייוסמ תואיגש ןנסל

 .האלה ךישמתו ללכ ןהילע

 71-ה תויצקנופ לכב טעמכ תכמות 5 מושא

 , לאא :םה םיגירחה .וצותסשפ 3.1 לש

 תורמל) 018-ה תויצקנופו אוט הזאוםסןא

 .(ןהב הכימת שי יכ ןעטנ הנכותה דועיתבש

 לש תויצקנופה לע החיגשמ םסג הנכותה

 60וא!ס1/0.01/-ב תואצמנ רשא \א/ות6סופ 1

 תויצקנופהמ המכ תורסח .ססמאוז .ס11.-בו

 הנכותה | .\/ות6סשפ 2.א לש תוישומיש תוחפה

 תויצקנופב וא תרושקת תויצקנופב תכמות הניא

 לש הנקתהה תא תונשמ רשא \צותשסיא5 3.1 לש

 לש הרקבה חול לש תויצקנופבו ,םינקתהה
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 ךכל לגרתהל לוכי ךשה

 רשא החגשה תינכות הליכמ 5"5זא

 .הציר ןמזב 11-ב תא רקבל ךל תרשפאמ

 לש םיגוס וליא עובקל ךל תרשפאמ תינכותה
 ןורכז ,פא[גק5 ,םינקתה ןורכז) םיטקייבוא

 לע חיגשהל יתמו החגשה תחת ויהי (יוכו ליגר

 סג ןתינ .ולא םיטקייבוא לש הקיחמ וא הריצי

 תואיגש יופינ תוזורחמ ידי לע תוריצע רידגהל

 ןתינ .אזק תדיכלו םינוכנ אל םיעיבצמ ,תוינוציח

 תועדוהה לכ תא ליכיש ןמוי בוק רוציל וליפא

 תונמל ןתינ ןכ ומכ .םושייל וחלשנש תונולחב

 לכב .תונולח לש 50%-ב ומכ תולטמו סילודומ

 סיטקייבואה לש המישר ףולשל ןתינ ,ןמז

 .ךתינכותל םיכייש רשא םיליעפה

 סג | הליכמ 5פאזא

 רשא ,גל] | תויצקנופ

 םתוא | קפסל | תולוכי

 תדיכל לש | םיתוריש

 לע עדימו תואיגש

 הלא ומכ ,סיטקייבוא

 תנכות ידי לע םיעצומה

 . 54מושןא לש החגשהה

 תרשפאמ וז | הנוכת

 טולשלו לבקל ךתינכותל

 .החגשהל ןתינה עדימב

 תונולחה תא חולשל ןתינ

 וא <בוקל 54תש]א לש

 םלוא | ,ףסונ ךסמל

 ףסונ ךסמ לש תורשפאה

 ונחלצה אל .תויעבו םימגפ םיתיעל תרצוי

 סע ינשה ךסמב שמתשת הנכותהש ךכל איבהל

 .8:ואזא לש תויטרדנטסה תורדגההו הנבמה

 ינכטה תורישה ישנא סע ונכרעש תוצעייתהמ

 תורבח רפסממ ועמש סה יכ ,הלוע הרבחה לש

 רפסמ םע הדובעב הנכותה לש תויעב לע

 סא וניצ אל הרבחה ישנא .ואדיו יסיטרכ

 לש תוידיתע תואסריגל עגרכ תלפוטמ היעבה

 .הנכותה

 תויעבה

 וניא 11-ה .תולבגה רפסמ שי 547מ\/]א-ל

 .ליבקמב דחא סושיימ רתוי םע הדובעל ןנכותמ

 סושי רשאמ רתוי סע וב שמתשמ ךניה ןכא םא

 עובקל הלוכי הניא ,54מואזא ,ליבקמב דחא

 תליבח .םושיי הזיאל םיכייש םיטקיייבוא וליא

 תורקבמ רשא | תויצקנופ תללוכ הנכותה

 בייח ךניה סלוא ,תוימוקמ ןורכיז תובצקה

 לכותש תנמ לעו ורקמכ ולא תויצקנופ לותשל

 .תינכותה תא שדחמ רבחל ךיילע םהב שמתשהל

 קרו ךא תדעוימ 5:5שןא ,תאזמ הרתי

 תוינכות לע חיגשהל ידכ .\/ותנסש5 יתנכתמל

 דרפנ 205 חותינ ילכ שוכרל ךיילע 5

 54:ושןא לש 11-הש תורמל .(5 מה ץ)



 תיביטקרטאו השדח םילכ תליבח סושסז 3[  הרוטנו

 תינועבצה רואל האצוהה םוחתל

 טופדהו הקיפרגה קוש לש ריהמה רבעמה סע
 :לע הזירכה א6זסא \/51 תרבח ,עבצ תוקפהל
 תליבח %6תוטז8 | 2טס|!5ת6ז קס
 תוקפהב החמתמה תרפושמו תבחרומ הרוטנו
 םיבחרנ סופד יכרצל ןורתפ ןתמו תויעוצקמ עבצ
 .רתוי

 :תונכות 4 תללוכ הליבחה

 ונמ]ו6\[8ז" הרוטנו

 םילכ סע הקזחו השדח \/ופ605 תסריג

 האצוהו דומיעל ,תרפושמ שונא תסדנהו םישדח
 םיטקפסורפ ,סינותיע סירפס לש תיתוכיא רואל

 תוקירסב תיעוצקמו האלמ הכימת סע ,דועו
 .תוינועבצ הנומת תודרפהו

 וסווטת6 270 הרוטנו

 תבצינה תונומת שוטירו דוביעל תיעוצקמ הנכות
 26--ל הנומת דומיע תונכות לש הנושארה הרושב

 :תונוכת תמישר

 תונומת המכמ 1001386 תריצי תלוכי

 .סינוש םיצבקב

 הקתעה ידי לע םייתונמא םיטקפא תריצי

 תשרבמה לש תיטמוטוא

 הנומת וא הנומתמ קלח (610מומק) לופכש

 .המלש

 יבוליש ,םיאלמ סיעבצב םיטקייבוא יולימ

 תונומתמ תוקתעומ תויומדב וא סיעבצ

 .הנומת התואמ וא תורחא

 תויאמצע טוטרשו עבצ תובכש תריצי
 .תרמגומה הנומתה ךותל ןבולישו

 וא 1061/06 םיטנופל יפקיה וק תריצי

 ,ו\ ור

 וא סםיטנופל ףקיה יווק לש קייודמ רותיא

 (הבתכה ךשמהב טורפ) שוטניקמ וא

 8180856 הרוטנו

 .םינותנ ידסמ לש הריהמו תיתוכיא הקפהל

 סיסב לכמ טעמכ סינותנ בואשל תרשפאמ

 ,םיכותיח תרדגה סע הרוטנוה ךותל צופנ םינותנ
 תוחוד תקפהו ,השימג הרוצב תומושרו ,תודש

 .רתויב ההובגה המרבו המיהדמ תולקב

 400קז0 הרוטנו

 הקיפרג יריתע םיפדו תומוסרפ תקפהל

 הלעפה תכרעמ לע תולעופ תונכותה לכ

 לש תונורתיה תרושמ תונהנו \/1ם60וש8 1

 .הלעפהה תכרעמ

 תונכותמ תחא לש היתונוכתב קוסענ וז הבתכב

 קוסזטזש הרוטנו :הנומתה דוביע תנכות ,הליבחה

 זס

 קו6וונת6 חס הרוטנו

 בחר ןווגממ ל"ש / עבצ תונומת תקירס תרשפאמ
 תונומת יצבק תטילק וא ,םייטפוא סיקרוס לש

 תכירע עצבל תורשפא סע סינוש םיטמרופב

 תודרפהו ,עבצ ינוקת ,טוטרש ,רויצ ,הנומת
 .תמיקה רתויב ההובגה המרב םיעבצ

 רויצה תבכשב סיטקייבוא

 180-ב טלפו עבצ טיב 24 ב האלמ הכימת
 67% וא

 היונישו הנומת תריציל חונ טוטרש בצמ

 .תולקב

 ,דוחיאל סינתינ | םיטטרושמה םימצעה
 ץוביקל וא הליענל

 תונומתה לש עקרה וא עבצה בצמ הטילש
 סיטקייבואהו

 סע ₪ווחופס רויצב הכירע בצמל תורשפא
 .לסקיפו לסקיפ לכב הטילש

 תושרבמ ,ריג :ןוגכ "תיעבט הידמ"-ב העיבצ

 .דועו ,הרוטסקט חטשמ יבג לע ןמש

 אלל הנומתל ןושאר רוד תוכיא חיטבמ
 .הנומתב םייונשה רפסמב תובשחתה

 ירפשמו םירטליפ 40 מ רתויב שומיש רשפאמ
 .דמימ תלת ללוכ ,הנומת

 .תירוקמה הנומתה דודיחו רופישל םילכ

 ידכ 0:(1ת לדוגל תונומתה תנטקה תורשפא
 .רתוי לודג ךסמ חטש רוציל

 תונומתמ וא הנומת ךותמ סיקלח לופכיש <
 .ךסמה לע תורחא

 תוכזב תונומתו סיטנמלא לש סיתוויע תעינמ <

 וו (66%]20 תייגולונכט

 סתרימשו שמתשמל תושרבמו תוטלפ תריצי <

 .רזוח שומישל

 וא הרהבה ,דודיח ,שוטשט ,המתכהל םילכ <

 םיקלח וא המלש הנומת לש הרחשה
 .הנומתמ

 גורידו  ,ףוליס | ,ןוסכל | ,בוביסל םילכ <

 הטילש יפל וא תישפח דיב סיטקייבוא

 .תקייודמ תירפסמ

 ,רייזיב ימוקע ,סיוק :ןוגכ סינווגמ טוטרש ילכ 5
 הטמ"ו ישפח רויצ ,ללמ ,םיעבורמ ,תוספילא

 ."םימסק

 ,הצק ,הרוטסקט ,הרוצ ,לדוגב תושרבמ 5

 .םינתשמ ןונגסו

 לע הדימ ינקו תותשר ,םילגרס ,רזע יווק <
 .רויצהו טוטרשה תובכשב סג ךסמה

 הריחב תורשפאו הריהמ הלעפהל סינצחל <
 .תדלקמ ירוציק ןיבל הציחלו העבצה ןיב

 תופציהל וא ,ךרעיהל הלוכיה טיב 8 תבכש <

 .השירד יפל

 :םיעבצ תודרפה

 םיעבצ תדרפהב תקייודמו האלמ הטילש
 תויורידתו ,ךסמ וק תויווז ,עבצ ינוקת ,טסע/שסש
 40006 46687816 507060. -ב הכימת סע

 סלצ רדסל תורישי תואלמ סיעבצ תודרפה רציימ
 ינמיס ,ףוסיא ינמיס סע 58 \ 66 ץבוקכ וא

 .סושיר יוותו םיעבצ תודומע ,הפיפח

 :םיצבקו םיקרוס תכימת

 1160166. :ןוגכ םינוש םיקרוסב הרישי הכימת

 סיקרוס דועו 11כ 56ת]66. 110וש16%6. א6ויטא,

 ושגנמ יכמות

 111, ווק, (21,ללוכ תנווגמ םיטמרופ תכימת

 סא, דה, 63 ₪ 41, \זק

 41 ו םק5 יצבק לש | יטמוטוא סוגרת

 סייונשו הכירעל טוטרשה תבכשב םסיטקייבואל

 .םיחונ

0 

 טטקפמיא תרבח ידי לע לארשיב תקוושמ הנכותה

 תונכות תליבח תינרצי א6זסא 51 תא תגציימה

 תנכות תינרצי 00:68 תרבח תאו הרוטנו

 (20161-0ז8ש הקיפרגה
 037-5289121 ןופלט :םיפסונ סיטרפל
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 העיצמ הניא הרבחה ,תונכתה תפשב יולת וניא

 שו/טג1, םע שומישל םיצבק וא אובי תוירפס

 לש 745641, םע וא טפוסורקימ לש 6

 .דנלרוב

 ילכ הניה 541מו/זא תנכות ,היתולבגימ תורמל

 םע דחי ,הפוקש הרוצב ,הצר איה .בר ךרע לעב

 טקייבוא יתמ ךל העידומו ךלש תינכותה

 471 תייצקנופ יתמ וא ,קחמנ אל םייוסמ

 סיער תונכית ילגרה לעב ךניה סא .הלשכנ

 תויצקנופמ סירזחומה םיכרעה תא קדוב ךניאו

 .תואיגשהו תויעבה לע ךל העידומ איה ,גפז-ה

 וא 0-ב םיחתפמ רשא \ת40%5 יתנכתמל

 ףא ילואו ינוח ילכ קפס אלל והז ,6++-ב

 .יחרכה

 ריבחת יקדוב

 6-1 זאז 6
 וו

 תדעוימ ,5.00 הסריג ,ק0-1.זא 6 ה

 יקדוב .6 ריבחת תקדובו 05/2-לו 005 -ל

 תואיגש םישפחמו דוקה לע םירבוע ריבחת

 םה ,תורחא םילימב .תונכיתה תפשב שומישב

 הפנמ ומכ .בטיה 6 רבוד ךניה םא םיקדוב

 ק6-11אז ,ךלש ךרועה םע קפוסמה תואיגשה

 רשא ,תועדוה תרציימו רוקמה דוק תא תחתנמ

 הז תבתכש המש ןכתיי רשאכ ךתוא תוריהזמ

 לכ םע םלוא .בותכל תיצרשמ המ אל

 לש תואיגשה יפנמב ושענש םירופישה

 יכרוע לש תונורחאהו תומדקתמה תואסריגה

 רשא תינוציח תינכות שוכרל ךילע עודמ ,6-ה

 סניא םיכרועש סושמ !ריבחתה תא םג קודבת

 קודבל ידכ רוקמה יצבק לכ לע םילכתסמ

 םירטמרפה תורדגה ןיב תומיאת שי סאה

 םינתשמה םאהו םירזחומהו סירבעומה

 סוסיה אלל לשמל ולבקי םיכרועה .םימיאתמ

 ותויה תורמל רשא 6 דוקו ידמ שימג ריבחת

 תושעל תנווכתהש המ תא השוע אל ןוכנו ףקת

 .(== םוקמב =ב שומיש אמגודל ומכ)

 תורירב ,תורירב

 לע 011א] תא ץירתש הנושארה םעפב

 תומכמ עתפומ יאדווב היהת הלודג 6 תינכות

 תתפמה .תועדוההו תורהזאה | ,תואיגשה

 העיבק אוה 20-1]אז תנכותב ןוכנ שומישל

 לש האצות ןה וליאו תויתועמשמ ןהמ וליא

 ךרועה תונוכת לש וא ,6-ב ךלש הביתכה ןונגס

 ןוויכמ .םאתהב 20-11אד תא ןווכל זאו ,ךלש

 יאדווב הצרת ,תידוסי הכ איה 6-1[אד-ש

 תרחא ,תועדוההו תורהזאהמ קלח עונמל

 .עדימה ףדועב םתסה ןמ עבטת
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 תואיגשה יופינ תונמא

 סע ,תינוג-ברו תבכרומ הנכות איה ז6-ןאד

 .תועדוה תואמ המכו תויורשפא האממ רתוי

 ולא לכב שומישה תא ןגראלו טשפל ידכ

 ידי לע םינייפואמה ,"ןוויכ יצבקיי = םימייק

 .תויורשפאה תא םסיעבוק םהבו ,1/אַז תמויסה

 תופצל ךיילעו אמגודל אַ יצבק המכ םימייק

 ק6-1זאד ןוויכב היעטו יוסינ לש תועש המכל

 ךלש הביתכה ןונגסו ךלש תונכיתה תביבסל

 הלש רזע-תינכותב תשמתשמ 6:1.זןאד .6-ב

 יצבק תא רציילו א(גאפ יצבק אורקל ידכב

 ,רזע תינכות תרצוי התיה הרבחה סא .אז1.-ה

 יבגל תולאש תנכתמה תא תלאוש התיה רשא

 ויתובושתמו תויורשפאה םע ותביתכ ןונגס

 רסומ היה ,1אַד-ה יצבק תא תרצוי התיה

 .ק6-1.1אַד-ב שומישב ירקיעה סוסחמה

 תחש תמירעב טחמ תאיצמ

 איה רשאכ תואיגש תאצומ 20-11א1  תנכות םא

 תא הגיצמ איה ,םייוסמ רוקמ ץבוק תחתנמ

 רפסמ ,ץבוקה סש תא ,רוקמה דוק תרוש

 ,האיגש תעדוה הליכמה) הרצק העדוהו הרושה

 לכש רחאל .(תויורשפא וא יללכ עדימ ,הרהזא

 לש תיפוסה הלועפה ,ודבוע רוקמה יצבק

 לע חוודמ רשא ,ללוכ חייוד תקפה איה 0-1.זאד

 םילדומה ןיב הבלצהמ האצותכ תויעבה לכ

 .תויעבה תא עונמל ידכ ,רוקמ דוק יוניש עיצמו

 .ותוליעימ םיתיעל תיחפמ ךכבש ךוביסה ,םלוא

 הנבמבו דוקב יונישל תועצהו האיגש תועדוה

 תייודה תכירעו ןוימ .דחי: םיבברועמ םינותנה

 רתוי הברהל ותוא סיכפוה ויה התואנ הרוצב

 .חותינל לק

 השק םיתיעלו בחרומ 0-11אז לש ךירדמה

 תמרב בותכו םידומע 311 ליכמ אוה .הנבהל

 שמתשהל ושקתי םיליחתמ .הסונמה תנכתמה

 ןנוכתהל םיכירצ ,םתמרל רשק אלל ,סלוכו ,וב

 ותוא דומללו ךירדמה םע תועש המכ תולבל

 שי ,רוכזכ ,הנכותב סגו) תוסנל םישגינש ינפל

 ,תעקתנ סע .(היעטו יוסינב תועש רפסמ תולבל

 לש ינכטה עויסה תווצמ ןייוצמ עויס לבקל ןתינ

 .סקפב וא ןופלטב הרבחה

 לש תומדוק תואסריגל םג תמאות ק0-1.זאד 6

 העיגמ הנכותה .05/2 2.0-לו \/וח6סופ-ל ,5

 6 יכרוע 30-מ רתויל הנקתהו המאתה יצבק םע

 התוא ןיקתהל ךל רשפאמה ץבוק ןכו םיצופנ

 תחתופמ םויכ .ךמתנ אל ךלש ךרועהו הרקמב

 .6++ רובע 96-1.1אד לש הסריג

 ק0-1/ןאז לש הדימלהו הנקתההש תורמל

 ואצמי םיסונמ 6 יתנכת ,קבאמ תויהל תולוכי

 הנכותהש ירחא .תמלתשמכ העקשהה תא

 תוידוחיי ,תויורזומ תפשוח איה ,הנווכו הנקתוה

 תנכות סוש רשא ,ךלש רוקמה דוקב תואיגשו

 .הלגמ הניא תרחא תואיגש יופינ

 ₪ ה
 םיכרועה תריחב

 םיזופתו םיחופת

 סיגצומה תואיגשה יופינ ילכש ןוויכמ

 היהיש ונבשח ,הזמ הז דואמ סינוש ןאכ

 םסהמ דחא ןמסל ונדיצמ ןגוה אל הז

 צילמנ תאז סוקמב ."םיכרועה תריחבייכ

 .ונחבש תוירוגטקה עברא ךותב

 ונרחב םושיה תמרב תואיגש יופינל 6

 לש אוטודצ56095 ת08 \צזאססו/5 -ב

 סנשי וז הנכותל .5צא/גאדפ6 תרבח

 תואיגשה יפנמ לע םיישממ תונורתי המכ

 יפרגה קשממה :םיכרועה סע םיקפוסמה

 חותינה תויורשפא ,הלש | ןייוצמה

 -ותמ תויורשפא המכו ייתוומה רחאלשיי

 .םימצע - תוחנומ תוינכות יבגל תומכח

 ,תכרעמה תמרב תואיגש יפנמ יבגל %

 אלא ,50%1-ן05-ב רוחבל יאדווב הצרת

 השיגרה תינכות לע דבוע ךניה ןכ סא

 תכמתנ הניא 58091-108-ש ןוויכמ .ןמזל

 תינכותה תא הטיאמ | איה ,הרמוחב

 -תה תוינכות תקידבל המיאתמ הניאו

 .ןמזב הקזח הרוצב תויול

 800א95- תנכות ,חותינה ילכ ןיב 6

 .רתויב הבוטה קפס אלל איה ותא

 ,ךתינכות עוציבל העירפמ הניא וז הנכות

 רושיק וא שדחמ רוביח תשרוד הניא

 דואמ תידוסי איהו תוינכותה לש שדחמ

 .התקידבב

 תדחוימ איה ץ0-1ןאז 386-ה תנכות <

 האיגש תועדוהו תורהזא תקפסמו הנימב

 6-ה ךרוע תנכות רשא ,תונווגמו תובר

 השק הליחתב סנמא .תקפסמ הניא ךלש

 ,ךא ,הדובעה תביבסל הנווכלו הניקתהל

 .יאדכ מאמה ,ונתעד יפל



 1 % קמ

 םילילמת דבעמ - םסקמויק
 ןמזה םע דעוצה

 תיב ,ייהנכות ירצומ ריבדיי צירכה הנורחאל

 השידח הסריג לע ,ריבד ץוביק לש הנכותה

 טסקטויקיי םילילמתה דבעמ לש תמדקתמו

 סע דעוצ טסקטויק םילילמתה דבעמ .ִ 0

 תויגולונכטה תומגמל ומצע סיאתמו ןמזה

 לש םיחתפתמה םסיכרצלו תושידחה

 טסקטויק לש 5.0 הסריג .םישמתשמה

 ,תויתוכיאה רזיילה תוסטפדמב תכמות

 תשרב הדובעב ,תורז תופש רחבמב

 סקפ רוגיש תרשפאמו ,תימוקמ תרושקת

 .דבעמה ךותמ תורישי

 טסקטויק םילילמתה דבעמ לש ותליחת

 קחצי ,ריבד ץוביק רבח לש ישיא ךרועכ

 שמיש תישפוחה הנושארה ותסריגב .ץנימ

 םיטנדוטסו ץוביקה ירבח תא דבעמה

 .\וביקל הכומסה עבש-ראב תטייסרבינואמ

 ץופנ תואבה תוירוביצה תואסריגב

 הריהמב ךפהו ראה יבחרב טסקטויקה

 םיירלופופה םילילמתה ידבעממ דחאל

 תולקו תוטשפ עיצה טסטקטויק .קושב

 ,תונווגמ הכירע תויורשפא ,הלעפה

 הרוצב תואלבטו סיווק טוטרש תויורשפא

 תילגנאו תירבעב הדובע ,הריהמו החונ

 .דועו

 הפשח טסקטויק לש 4.0 הסריג תזרכה

 תללוכה ,תמדקתמ םילילמת דוביע תכרעמ

 תוירפסב םיכמסמ קוית תויורשפא

 תולימ יפ לע הפילשו שופיח ,םירודמבו

 ,םיללגנ םיטירפתב החונ הדובע ,חתפמ

 תכירע סוחתב תופסותו סירופיש

 תונווגמ הספדה תויורשפא ,םיכמסמה

 סטקטויק עצומ וז הסריגמ לחה .דועו

 ןוקיתל ילגנא-ירבע היגמ תפסותב

 ,דבעמה ךותמ תורישי לעופה ,תואיגש

 תופש 15-ב תכמותה (87616) הסריגבו

 .תונוש

 5.0 הסרוג

 תוספדמ לש שדחה רודב תכמות וז הסריג

 לש הספדה תרשפאמו תויתוכיאה רזיילה

 יסחי לדוגב םינפוג ללוכ ,םינפוג ןווגמ

 ידי לע עבקנ סלדוגש םיגרודמ סינפוגו

 5.0 טסקטויק הנוע ,ךכב .שמתשמה

 ,םימדקתמ םישמתשמ לש סהיתושירדל

 תולוכי תא ןאולמב לצנל םישקבמה

 רוטילה תוספדמב תוללכושמה הספדהה

 .תושידחה וידה-תקרזהו

 תגוצת אוה 5.0 טסקטויקב ףסונ שודיח

 לע ךמסמב הייפצ תרשפאמה  ,וצצווצצ6

 .ריינה לע לבקתמ אוהש יפכ קוידב ךסמה

 יבגל הבוט תומשרתה תנתונ וז הגוצת

 תוספדה תכסוח ,ריינה לע טסקטה ןוגרא

 .שמתשמה תדובע לע הלקמו תורתוימ

 תא תכפוה טסקטויק לש השדחה הסריגה

 איה .רתוי טושפו חונל םילילמתה דוביע

 ,תושדח הכירע תויורשפא הליכמ

 תונוכתו םייטמיתמ סיבושיחל תויורשפא

 .תומדקתמ הספדה

 תוינכותל ההובג תוירושיק טסקטויקל

 לארשיב הדיחיה הנכותה וז .תורחא

 תרבעהל ,םייקנ 4801[ יצבק הקיפמה

 .תרחא הנכות לכל תולקב םיכמסמ

 ןתינ 073 הרמהה תינכות תועצמאב

 םיכמסמ סקטויק לא ריבעהל תולקב

 רובעלו םירחא םילילמת ידבעמב וכרענש

 5.0 טסקטויק סע תועיבקב דובעל

 .השדחה

 תשרב טסקטווק

 תרושקת תשרב הדובעה תוביבס יוביר סע

 תורבחב סג ומכ םילודג סינוגראב ,תימוקמ

 השירד הררועתה ,םינטק סידרשמבו

 .וז הביבסב ךמותה םילילמת דבעמל

 תשר תסריג וחתיפ הנכות ירצומ ריבדייב

 הדובע תרשפאמה ,םילילמתה דבעמ לש

 ךות ,תודרפנ תונחתב סישמתשמ רפסמ לש

 הסריגה .בושחימה יבאשמ לש יברימ לוצינ

 תללוכ תשרל 5.0 טסקטויק לש תדחוימה

 לע תינמז-וב הביתכ ינפמ םיצבק תמיסח

 לש היכראריה תריצי ,םישמתשמ רפסמ ידי

 הליעי הכימת ,םיצבקל השיגב תואשרה

 ,תללכושמ הנגהו ,תוספדמ ףותישב

 רפסמ לש רתוי ליעי לוצינ תרשפאמה

 .תשרב סישמתשמה ידי לע תונקתהה

 תומייקה תוברה רודימה תויורשפא

 הדובעל דחוימב תומיאתמ טסקטויקב

 .וז הרוצתב

 לא ףרטצמ טסקטויק םילילמתה דבעמ

 ,רשפאמו ייריינ אלל דרשמייה ןדיע

 תורישי סקפ רוגיש ,דרפנ לודומ תועצמאב

 רישכמב ךרוצ אלל ,דבעמה ךותמ

 .הילימיסקפה

 סטקטויקב ךרענש ךמסמ לכ רגשל ןתינ

 סיטרכ תועצמאב ,דחא שקמ תציחלב

 .0זמאד ת\א תנכותו בשחמב ןקתומה סקפ

 תאצל וא ןלילמתה תא בוזעל ילבמ תאז

 ןפואב הניכמ הנכותה .רגושמה ךמסמה ןמ

 תא גייחמ בשחמהו ליבומ ףד יטמוטוא

 תנכות .סקפה תא רגשמו ןעמנה לש ורפסמ

 רוגיש סג תרשפאמ טסקטויק לש סקפה

 .הצופת תמישרל סקפ

 ןוכדיעל רע שוקיב

 טסקטויק לש תשרהו סקפה תואסריגל

 בור סינכדעתמ הלא סימיב .בר שוקיב

 השדחה 5.0 הסריגב טסקטויק ילשמתשמ

 ףילחהל וז תונמדזה םילצנמ םהמ םיברו

 תללוכה הסריגב סתושרבש הנכותה תא

 תכמותה וא סקפה רוגיש תנכות תא

 לש חותיפה תקלחמב .תשרב הדובעב

 חותיפ לע סידקוש ייהנכות ירצומ ריבדיי

 ןתינ בורקה דיתעבו תשרהו סקפה יאשונ

 תסריג רופישל ,תשרל סקפ תרשל תופצל

 םוחתב םסיפסונ םיחותיפלו ,תמייקה סקפה

 .תשרב הדובעה

 סיקיתו תוחוקל 20,000-כ טסקטויקל

 .ומוציעב אצמנ 5.0 הסריגב ןוכדעה עצבמו

 םישדח תוחוקל םיפרטצמ ליבקמב

 םהיניב ,5.0 טסקטויק תא םישכורה

 ,הנידמה רקבמ דרשמ ,לארשי תרטשמ

 הרבחה ,קוקיזה יתב ,םילמנה תושר

 .דועו אתלד ,תרושקת ןארידת ,םיסיינתמל
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 םיצבק יתרש תחבשה
 (76 מיעמ ךשמה)

 -תל וקיפסיש ,ןורכז טייבהגמ 128 דע טולקל

 -והל הביס ןיא .םישמתשמ 250-מ רתויב הכימ

 -שמ 250 םע לבא ,תרשל ישילש קסיד רקב ףיס

 םיקסידה ךרעמ חפנ תא לידגהל ךרטצנ םישמת

 שוכרל הבוט תונמדזה הייהת וז .תרכינ הדימב

 השיג ןמזב ןייטצמה ,םיננוכ לש שדחה רודה תא

 17 דע 16 סוקמב תוינשילימ 12 דע 10) רצרצק

 -יג יצח) לודג חפנ ,(סדוקה רודב תוינשילימ

 -ידל טייבהגיגמ רתוי ,שטניא 3.5 קסידל טייבהג

 עצוממ ןמז) תרפושמ תונימאו (שטניא 5.25 קס

 תרשה לש םייח תלחותמ רתוי ךורא תוליפנ ןיב

 תא ןגראל הבוט תונמדזה םג הייהת וז .(ומצע

 ידי לע יוביג החיטבמה ,8/10 תרוצתב םסיננוכה

 הייהת הלאה םירופישה לכ לש תולעה .תוריתי

 רשפאת האצותהו ףסונ תרש לש ריחמהמ הכומנ

 -תב רשאמ םישמתשמ רתוי רשע יפ תרשל ונל

 .תיתלחתהה הרוצ

 דקמתה ונלש ליגרתה יכ ןייצל בושח ,תאז סע

 -יר יכ חוכשל רוסא .דבלב הרמוחה תויולעב

 תונכותהו הלעפהה תוכרעמב שומישה תונויש

 ינורטקלאה ראודה ,םינותנה דסמ) תוימושיה

 .םישמתשמה רפסמ יפל סירחמותמ (המודכו

 לוכי םישמתשמ 250-ל םישמתשמ 24-מ לודיגה

 העקשהה רשאמ רתוי הנכותה ריחמב תולעל

 םהב םירקימה םה םיטעמ ,ןכ לע רתי .הרמוחב

 -הל ילבמ ,רשע יפ תיתשתה תא ביחרהל ןתינ

 -רו םידקומ תנקתהו טוויחב קתע ןוה עיקש

 לש תפסונה תולעה לומ .םיבתנו םירשג ,תוזכ

 -תמ תרשה תחבשה ריחמ ,תשרה תיתשת תנכה

 סוחתב תוחפל יכ תעדל בוט ,תאז לכבו .דמג

 .הנובנ העקשהל הרומת שי דחא

 טושניקמל 6 רושיק
 (152 מיעמ ךשמה)

 -טא הריחבל התוא השוע /זאמ5 לש רוחמיתה

 סוסחמ הביצמ לבא ,תולודג תותשרב תיביטקר

 תותשרה יתשל דוגינב .יינטקהיי שמתשמל ריחמ

 תבלשמה תשרכ שארמ הננכות שזאפ5 ,תורחאה

 תלוכיו תונוש תויגולופוט ,תונוש תומרופטלפ

 סויכ .תילבולג (אא4א) הבחר תשרכ םג שרפתהל

 -מו טאזא ,05/2, 05 תביבסב /זאמ5 תכמות

 .שוטניק

 תכראה"  ללוכ שוטעקמל | 1ןאמ5 תבחרה

 1.אןא אוגתגקטז-ל דוגינב ךא ,תיטמוטוא ייתומש

 םייופימה רפסמו סשה ךרואב תולבגה תומייק

 -במ ץזאמ5 ,תורחא תונכותל דוגינב .םיליעפה

 לוכי התא - תשרל רוביחו תרשל רוביח ןיב הניח

 תוקלל תיטמוטוא ךופהל ילבמ תשרל רבחתהל

 ךופהל לוכי התא ינש דצמ .ימוקמה תרשה לש

 לש ינשה ודיצב תאצמנה תשרב תרש לש חוקלל

 ןתינ ץחאשפ לש אמווא0מא גשומה .םלועה

 ."תותשר לש תשרייכ רואיתל

 םיבאשמ לוהינל רזע ילכ רפסמ תללוכ הנכותה

 -ינה הדובעה בורל לבא ,שוטניקמ תמרופטלפמ

 ינורטקלא ראוד .ק6 תמרופטלפל קקדזת תילוה

 -הה .רלוד 895 הריחמש ,תדרפנ היצפוא אוה

 זאפ .תויעב אלל תוקד 10-כ הכשמנ הנקת

 ,שוטניקמל םימאתמ לש לודג רפסמב תכמות

 .ןומיסאה תעבטו טנרתא ,1/0041131א ללוכ

 םיזכרמ ינפ לע תושורפה ,קנע תורבחל ,םוכיסל

 ,םיסופמק ןיב אגא ירשיקל תוקקזנו םיבר

 ימל לבא .בוט ילרגטניא ןורתפ איה צזאמ=

 -ימו לבונ ,רתוי םיעונצ םיירושיקה ויקפואש

 -הה ביצקתל רתוי בוט לוצינ תועיצמ טפוסורק

 .תועקש

 םייגול םיאנת

 תואחסונב שומישל ילככ
 (156 ימעמ ךשמה)

 לע םינותנ ליכמה סינותנ סיסב תלהנמ ינא

 .רובעל םירומא סה םתוא תוקידבה גוסו סילוח

 9 דע ,הלוחה ינותנל ףסונב ,ליכמ בוקה םויכ

 ,עצבל שיש תוקידבה לש תונוש תודומע

 ךרדה יהמ 3, ₪, 6... תויתואה יייע תונמוסמה

 דחוימבו ,םינותנה לכ תא טולקל רתויב החונה

 ורבעש םילוחה לכ לע תותליאש עצבל ךיא

 ילמיסקמה תוקידבה רפסמ !תמייוסמ הקידב

 לכ תא סצמצל ןתינ סאה .3 דע אוה הלוחל

 !תדדוב הדומעל תודומעה עשת

 :ןורתפ

 - האבה ךרדב תונבל שי םינותנה סיסב תא

 : (6) הלבט

 ,תזורחמב תוקידבה תא סיבתוכ ונא 8 הדומעב

 קרפ יכ חינמ ינא) .ןהלש רדסל תובישח אלל

 .ארוקל רכומ גג סטמאצ

 ,תותליאשה קרפ יזר תא ריבסהל סוקמ הז ןיא

 .(דבלב היעבב דקמתהל אלא

 הקידב רובעל םיכירצש םילוחה לכ תפילשל

 ןוירטירקה םוחתב שיקהל שי ,לשמל ,ג גוסמ

 :האבה החסונה תא

 (6 1 (6(8088)5055=)82,0,1 א82,1(10 ,1)=

 555,408( א5055=)82,2,1(110)

 תרתוכל תחתמ ןושארה אתה תא למסמ 2

 5055 .הקידבה לש הדומעב סינותנה םוחתב

 תא תלמסמה תואה בושת וב אתה תא למסמ

 .ג תואה ונלש המגודב ,הקידבה

 ריזחתהל תעדוי א היצקנופה :רבסה

 (החסונב ןושארה רטמרפה) תמייוסמ תזורחממ

 וותהמ לחה (ישילשה רטמרפה) םיוות רפסמ

 הריפסה תא .תזורחמב (ינשה רטמרפה) רפסמ

 אתה קדבנ ליינה החסונב .0-מ לחה עצבל שי

 לאמשמ הנושארה תואה םאה טלקה סוחתב 2

 .4 איה תישילשה וא הינשה תואה וא

 סש

 המסידא
 קטזא
 הטויא
 טקפמיא
 לימדרוו-טפוסרטניא
 קטינלא
 רודלא

 םישילא
 תויונכוס גומלא
 השחמה תוכרעמ ןלא
 רקלפא
 םיבשחמ .ר.א
 םיבשחמ גאב
 יגולונכט יב
 סטייב דנא סטיב
 תניב
 סקיפרג
 טולפ הטאד

 הנכות ירצומ ריבד
 קטייד
 קט ייה התלד
 ימע דוה
 םיבשחמ סוקופ תאצוה
 דרקפ טלויה
 סוטול-ןליח
 תבשבשח
 וקלר ונכט

 לארשי מבי
 םיבשחמ עדי
 סוקורוי
 לנוס-ראפשי
 בשחמה תירק-למרכ
 שגד-סיבשחמ ןוויכ
 תינלכ
 םדקתמ בושחימ
 טנורקימ
 ןיילורקימ
 ןתימ
 קתעמ
 םיבאשמ
 גתמ
 סורט הבונ

 ןונ-ןינ
 ןויס
 טסקס
 םידע
 לב דרקפ
 הלומרופ
 סטקדורפ
 קוויש טרק
 רוטס רטויפמוק
 ףשר

 םילשורי הנכות
08-64 

6 

 םתאו

0 

 מע

5 

19 

11 
59 

15 
5 

13 
3 

15 

137 

19 

16 

15 
55 

29 

5 

11 

1 

959 

1 

97 

17 

3 

3 

1 

15 

2 

17 

15 

143 

5 

3 

1 

5 

0 

17 

41 

7 

127 
1 

99 

1 
2.77 

7 

3 

9 

114 

11 

17 

129 

15 

19 



8 ;] 5 

 םידיגאתה תומוח תליפ]

 רלייפמוקכ סווקקזז לש ותאיצי זאמ

 ענכשל ןאגחוטסא6₪ תרבח התשקתה ,08458-ל

 חותיפ ילכ שוכרל סילודג סידיגאתו תורבח

 .םצמוצמ םירצומ לס תלעב ,הנטק הרבחמ

 ןאגתוטסא6 תשיכר סעו ,ונתשה סינמזה

 תפעה תרשפאמה הריוא הרצונ ,64 ידי-לע

 ,הז המצוע-בר רלייפמוקב ףסונ טבמ

 .64-6ווקאז סויה יורקה

 תוחוכ תא סותרל תעכ תדמועמ 6

 סילודגה סיימואלניבה תוריכמהו קווישה

 04-6ווקז-ה תרידח סודיקל הלש

 .סילודגה םידיגאתל

 הריכמ לש השיגב סלועמו זאמ הטקנ ,64

 עונכשש הנבה ךותמ ,ייהטמל הלעמלמיי

 ראש לכ תא ויתובקעב איבי חתפמה ישנא

 לש הקימעמה הרכהה .הרבחה ילשמתשמ

 תא הווהמ ,סידיגאתב תוחוקלה יכרצ

 04 לש קווישה תלוכיל ירקיעה סיסבה

 .הז בושח קוש חלפל

 תרדחהב הנויסנ הווהמ 63 לש ףסונ ןורתי

 ,תומישמ עוציבל 6-ב שומיש לש הסיפתה

 תוכרעמב יתרוסמ ןפואב ועצובש

 .הדובע תוסומעו תורקי םיירפניימ

 דעצה תא השעמל הווהמ 64 -0!!קז

 הדובעה סמוע תקולח - אבה ינויגהה

 תפפ'' ךרד םיירפניימה לע סינותנל הסינכו

 .םימיא תמ (א6ק1363016 23138856 כחט6ז'פ)

 תרבח אישנ ,ילרטס ביטס שיגדהש יפכ

 .64-6ווקז לש היצמיטיגל יהוזי ,סויריס

 סייגולונכט תונורתפ לש בוליש ןאכ ונל שי

 והז .תנייוצמ קוויש תכרעמ סע םילועמ

 .ישגרנ ינא .ונלש קושב אלפנ ןמז טלחהב

 ,םישנא רפסמ סנשי תובהלתהה תורמל

 דבוע ,םהמ דחא .םיימיטפוא הכ סניאש

 ששחה תא עיבה ,אגתוטס6 לש רבעשל

 לס דצל 64-0ווקקסז תא רוכמל הסנת 64-ש

 ישנאש ילבמ ,םירפניימל הלש םירצומה

 ותוא ןיבהלו דומלל וחרטי הלש קווישה

 .תמאב

 ןיסרב ףיג

 תוסחיתהל וכז הלא תוששחש ,הארנ סלוא

 64 לש התוביוחמ רואל ,תיניצר

 וקמ ילרגטניא קלחכ 64-61וקק0ז-ל

 רבמבונ ןויליגב חוודש יפכ .הלש סירצומה

 לודג קלחב הלפיט רבכ הרבחה ,08 לש

 המסרפו סיחתפמל ויהש תויעבה ןמ

 45ק5ח-ה לש הדיתע לע תונווכ תרהצה

 64-81 00608 !סז-ל התע הנוש המשש)

 .68%%ו-ה לש ותזרכהו ,(6-סווקקז

 ,תולודגה תורבחהו סידיגאתה תמרב

 "רתא-תונוישריי ןתמב ליחתהל 64 תננכתמ

 הרבחה הליחתה ,ןכ ומכ .64-0ווקאז-ל

 לש תינכותל ךכב םינינועמה םיחתפמ סנכל

 ,טראויטס ירמ לש הירבד יפל .ץועי-ירשק

 רתאת 64 ,הזה שדחה טקיורפה תלהנמ

 סתוא סקמתו ,ךכל סירשכומה סישנא

 .תולודגה תורבחה ימושי חותיפל םיעייסכ

 ואב סידיגאתב 64-01וקאז-ה יחתפמ

 תדימ לע םיהות סהשכ 1660תו00ח-ל

 דיתעל קינעהל הנכומ 64 היהתש הכימתה

 סע .הקזח תוביוחמ ואצמו ,64-01וקססז-ל

 תיארנה התוביוחמו 64 לש קווישה חוכ

 תעכ שי 64-0ווקקזז-לש הארנ ,רצומל ןיעל

 תורישי רכמיהל ידכ ,שורדה ןוזיאה תא

 .תידיגאתה הקירמא בלל

 תוכרעה :לארשיבו
 קנבב תינשדח תבשחוממ

 ןוועארה ימואלניבה
 6/-סווקקפ₪ תונכות תועצמאב

 ימואלניבה קנב לש בושחימה תרבח ,ףייתמ

 קנע טקייורפ הנורחאל החתיפ ןושארה

 לש הדוחיי .64-011קקמא תועצמאב

 תלעפומ איהש ךכב וניה השדחה תכרעמה

 יזכרמב סינקתומה ,ק6 יבשחמ לע הלוכ

 הלק איה .קנבה לש םיירוזיאה ץוחה רחס

 ,אובי יתוריש ןתמב ןה ,הקזחאלו הלעפהל

 אנייבוגו ירטנמוקוד יארשא ,אוצי

 תוליעפ תוחייוד תקפהב ןהו ,תוחוקלל

 .קנבה תלהנהל םיפטוש

 רחס לש תוכבוסמ תונכות תומייק סלועב

 לש תינושאר הקידב רחאל סלוא ,ץוח

 ימואלניבה קנבב הלפנ ,1990 תנשב ,אשונה

 .ימצע חותיפ לע הטלחה

 תרשוקמ ימואלניבה לש השדחה תכרעמה

 טיפווס תועדוה הקיפמו טפיווסל

 לש תפסונ הדלקהב ךרוצ אלל ,תויטמוטוא

 יארשא יקית תחתופ איה .הלועפ לכ

 תונובשח תלהנמו םינאוביל ירטנמוקוד

 סוצע ןוכסח ךות ,סינאוצי רובע אנייבוגב

 .ליעפמה דיקפל הדובע ןמזב

 ,תויאקנב-ןיב תורבעה עוציב ךרוצל

 תכרעמ לש תונורקע יפ לע תלעופ תכרעמה

 תא יטמוטוא ןפואב תאצומו ,החמומ

 קנבה ןיב רתויב רצקהו חונה לולסמה

 ,לי"וחב רחסל ףתושה לש קנבה ןיבל ,<ראב

 .סיטנדנופסרוק םיקנב ךרד

 סרושיק היהי תכרעמה חותיפב אבה בלשה

 ךרדב סמצע סינאוביהו םינאוציה לש

 ,ןמזב ףסונ ןוכסחל איביש המ ,תבשחוממ

 .תריינו תדובע

 אקווד ורחב סה יכ ,רסמנ ףייתממ

 ותוכיא בקע חותיפל 64-61/ןקקמא-ב

 תשרדנה הקוזחתהו חותיפה תעב ותושימגו

 ,רחסה יקוחב סייוניש בקע .טקייורפב

 תונקתו םיספטו תומייוסמ תונידמב םיקוח

 רשא הנכותב ךרוצ שי ,םעפ ידמ םינתשמה

 תרבעומ תויהלו תולקב תונתשהל לכות

 .שדחמ הדובעל םיפינסל תוריהמב

 ידי לע לארשיב תקוושמ 6 1 ןקקמא

 .מייעב .תוכרעמ 8

 ןיקרב יתאל תונפל ןתינ םיפסונ סיטרפל

 .03-5103848 :ילטב
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 *- םישדח םירצומ

 (:ל/ ןווי0// סכסיכ .(0/90א קי'גו|
 .איןקילא6ק "זק 0]220* /02/

 םכסה לע המתח יכ העידוה רווטפוס קייגמ

 הנכותה תרבח םע הלועפ ףותישלו קווישל

 -ילק ,זורק הטנסמ "ןשיירפוא זורק הטנסיי

 -יכ םיבשחמה םוחתב העודי 560 תרבח .הינרופ

 םיבשחמל א8א]1א הלעפהה תכרעמ לש תינרצ

 עיגמ היקסע ףקיה .הדובע תונחתלו םיישיא

 -על םיקוושמ הירצומו הנשב רלוד ןוילימ 160-ל

 .םלועב בשחמ-ירתא יפלא תורש

 -יימו תחתפמה ,רווטפוס קייגמ ,םכסהה יפ לע

 "קייגמיי ילארשיה םימושייה ללוחמ תא תאצ

 סודיקו קוישה ךרעמב עיתסהל לכות ,םלועב

 .860 תרבח לש תוריכמה

 >]כש / 4.0 ִתְסַכָו

 2000 יוס

 טקיורפ לש 4.0 הסריג לע הזירכה רודמר תרבח

 -ופ רשא ,תכרעמה .םיזרכמ לוהינו תקפהל 0

 :םיירקיע םילודומ 6 תללוכ ,כ05 תביבסב תלע

 ,םילדו לל ורה אמט קיווה

 -שח תנכה ,תועצה תאוושה ,תויומכ יבתכ תנכה

 תונכותל קשממו ריחמת ,תויומכ יבושיחו תונוב

 -יגב תרכמנ רבכ 4.0 הסריג .םיטקיורפ לוהינל

 -או הפוריאב תונוש תונידמב הלש תילגנאה הסר

 -חה הלחה הב אוציה תוליעפ תרגסמב ,הקירמ

 הסריג לע הזרכהה תרגסמב .הרבעש הנשב הרב

 םידמימ בחר יקוויש עסמב רודמר תאצוי ,0

 .םישכורל חייש 300 לש החנה הרבחה העיצמ וב

 י/(/000////000/927) קס

 פא

 םירופיש ,םישודיח תלוכ השדחה 5.0 הסריג

 בחר תויורשפא ןווגמ דבעמל םינקמה תופסותו

 שדחה רודב ךמות 5.0 טסקטויק .רבעבמ רתוי

 ןווגמ לש הספדה רשפאמו רויילה תוספדמ לש

 לע עבקנ םלדוגש ,םיגרודמ םינפוג ללוכ ,םינפוג

 אוה 5.0 הסריגב ףסונ שודיח .שמתשמה ידי

 1991 יאמ לארשי 0

 5 יקסטע עדימ * םיתוריש

 ו-3

 -הל המודב ,יסחי חווירב הספדהה תורשפא

 .םינותיעו םירפס לש הספד

 -רג הגוצתל ןונגנמ 5.0 טסקטויק ליכמ ,ףסונב

 ךסמה לע ךמסמה תא תוארל רשפאמה תיפא

 .(ושצ 81וצצ6 תגוצת) ריינה לע הארנ אוהש יפכ

 ילאוטסקט שופיח עצבל ןתינ 5.0 טסקטויקב

 תועיפומה םילימ וא הלימ יפ לע ,ךמסמ לש

 ומכ חתפמ תודש יפ לע קר אלו ,ךמסמה ףוגב

 .ךיראת וא םש

 531 50100 /0/ ילכו 8
 וא ,/ 03

 הצופנה תיטסיטטסה הנכותה תינרצי 5

 -דח תונולח ירצומ השולש לע הזירכמ םלועב

 תוחוד ללוחמ - 78086 :םישדחה םירצומה .םיש

 -וימה 1861 7-ו 0גוטפסח6 ,המצוע בר יאלבט

 -שמ ,םימדקתמ םיטסיטטס םימושייל םידע

 וניה 199168 .תונולחל 5255 תכרעמ תא םימיל

 ןווגמ רוציל לגוסמה דחוימב שימג תוחוד ללוחמ

 .ההובג הגצה תוכיאב םייאלבט תוחוד לש בר

 סיחווליצ לש םיבכרומ םינבמ ללוכ 6%

 ,ףוריצ וא/ו ןונק תומר רפסמ ילעב םיידמימ-בר

 (א!טוזו-אט6קסחפ6) תובוגת יבורמ םינותנ תגוצתו

 תעצבמה הנכות ילכ תכרעמ הניה 5

 סולס לש תורודצורפ רפסמו 00ח)סותז 5

 -מל ,6סחטקסח66חס6 403155 ללוכ ,ילמיטפוא

 לש יפרג גוצי רמולכ ,יתסיפת יופמ לש תורט

 תטשפה סיסב לע ,תודדמנ תויושי ןיב םירשק

 סינובה םייסיסבה םידמימל םינותנה ץבוק

 -תפ קפסמה הנכות רצומ וניה 148₪1 7 .ותוא

 םילדומו םייראניל םיינבמ םיסחי חותנל תונור

 .(םיביתנ חותינ ללוכ) תוינמז וב תואוושמ לש

 י/ (םילקס6סוכ 723 003/

 -תה תינועבצה תספדמה תא הגיצה 0א15 תרבח

 תדעוימה ,6ס!סזפסחק| תחפשמב 210 םגד ,השד

 -מה .הספדה תרשכ תרושקת תותשרב שומישל

 -נה ,0א15 לש תידוחיה היגולונכטב היונב תספד

 ההובג תוריהמ החיטבמה ,680%א תארק

 םישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה

 טפריקסטסופ תומיאת ,(דומעל הקדמ תוחפ)

 .ץ\אדסאמפ ינקת יפל עבצ תונמאנו 2 המר

 ,ליבקמב םיקשממ רפסמ תספדמל רבחל ןתינ

 תשר ,ק6-ל ירוט וא יליבקמ רוביח ללוכ

 .םייצכרמ םיבשחמל רוביחו טנרתא ,גקקו6ד'3וא

 .מייעב רזיל תוכרעמ .ג.א.מ ידי לע תגצוימ 05

 כס .(7/ וכילכוו 1 ו
 02006 שיט

 וזירכה תיתפרצה סוקלט תרבחו "סוטוליי תרבח

 -הל הנווכל עגונה ,ןהיניב הנבה רכזמ תמיתח לע

 -ייב םוקלט לש !80א תרושקתה תשרב שמתש

 ."סוטול"י לש (אסוטפ) תרושקת יריתע םימוש

 תורבחה יתש הנרשפאת םכסהל םאתהב

 ,סוקלט לש 180א תשר תחת דקפתל אסוטצ-ל

 ,סקטואדיו ,דומיע םיבלשמה םימושיי רידגהל

 תהת םירחא םיתורישו םס] ימושיי ,סקפ

 -יש לש םיפתושמ קוויש יכרד תרדגה ,תשרה

 יפותישל העקשה יכרדו אס8 יססובמ סיתור

 .םיידיתע םייגולונכט הלועפ

"0/0 2 

 -תה דבעמ ,יישגדיי לש םיקתוע 4,000-מ הלעמל

 ןוויכי תרבח לש \/ותשסא5-ל ןושארה םילילמ

 תצפה הלחה זאמ ורכמנ ,תימלשוריה ייםיבשחמ

 ךפה ךכב .הנשה ראוניב 1-ב ינשדחה רצומה

 .1993 תנשב רתויב תרכמנה תילארשיה הנכותל

 ןתנוי רמ ,ייסיבשחמ ןוויכיי לש קווישה להנמ

 תונכות וחלשנו תונמזה ולבקתה יכ רסמ ,דוודמ

 -וא ,תפרצ ,ץיווש ,היגלב ,תירבה תוצראל הלאכ

 .ליזרבו הילרטס

 (םינפוג) םיטנופה 12-ל ףסונב םיבלושמ יישגדייב

 םיטנופ העבראו םירשע ,ו/ופשסש< לש םייניטלה

 .םישימג סלוכש ,תיסורב םיטנופ 8-ו תירבעב

 -פה םיכמסמ תורשע לע דובעל ןתינ יישגדייב

 -עב בותכה ךמסמב בלשלו תינמז-וב םיחות

 תונכותמ תונומתו תואלבט ,םימישרת ,תירב

 -רג תונכותו םיינורטקלא תונויליג ומכ) תורחא

 שקמ תציחל תועצמאב "גולידיי ידכ ךות (תויפ



 םישדח םירצומ =  תוילארשי תורבח 26 תועדוה

 .ךמסמל הרזחו תורחא תונכותל

 /(כ- /6/יר0// קיטי יכל

 םיקסיד יכרעמ לע הזירכה 511  תובח

 -בק יתרשב שמשל םידעוימה (עמזעמ 584צ)

 ךרעמה תדליש .ההובג תונימא תחטבא סע םיצ

 10 דע לבקל הלוכי (ליגר 10/58 זראמל המוד)

 5 לעמ ללוכ חפנ םע ,שטניא 3.5 וא 5.25 יננוכ

 -יא לש ₪156 דבעמ לע ססובמ רקבה .טייבהגיג

 28 לש םינותנ תרבעה בצק םע 8154 קיפאו לטנ

 .הינשל טייבהגמ

 :תורוצת עבראב ןגראל ןתינ םיקסידה תא

 -מב םימשרנ םינותנה הב - ד ד קזא6

 ו
- | 

 ּט 4

 -יתכ בצק גישהל ידכ םיקסידה לכ לע ליבק

 - 811 ג1אמסט5 508% ,יברימ האירק/הב

 ,ליבקמב רחא שמתשמ תרשמ קסיד לכ הב

 לש הקינכט םימשיימ הב - כג סט ג אסז6

 סגד -ו 84ןפ 166 4 תארקנה תוריתי

 ידי לע הבוגמ קסיד לכ הב - אוז 6

 לע תגצוימ סס11. .רחא קסיד לע קייודמ קתעה

 .מייעב םיבשחמ רודלא ידי

 [ןעיווו קיומו שין סיסכ

 !/0007 :ק06

 דנה סיסב תא הבליש סייתעבגמ .רא.יו.יב תרבח

 םירוטלומיסה תוכרעמ לכב סקימרופניא םינות

 תא רוגאי םינותנה סיסב .תחתפמ איהש הסיטל

 -פה קנב ,רוטלומיסב תעצבתמה הסיטה ינותנ

 -יו םיעוריא ףוסאי ,הסיט םירידגמה םירטמר

 -עב ,םיעוציבה רקח תבוטל םינותנה תא דבע

 רא.י\יב .רוטלומיסב העצובש הסיטה תובק

 -ס תאצימו תחתפמ תילארשיה

 .םלועה יבחר לכל םירוטלומ
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 תוכרעמל תקפסמ 68571/מ תרבח

 ,הלש 6פ-80%-ה יננוכו הידמיטלוה

 לסדס 60 ינשדחה טמרופל קשמימ

 חתפלו רומשל רשפאמה ,קאדוק לש

 ןכ ומכ .רוטילקתה ןמ תורישי תונומת

 םישדח םיקשמימ הרבחה תקפסמ

 2/2.00 הלעפהה תכרעמל התרצותמ

5. 

 תרשפאמ הידמיטלומ סקיפרג תרבח

 לש ינשדח תורשמ תוניהל היתוחוקלל

 תשו תועצמאב תינכדע הכימת

 תשו | ,ץראב | הלודגה | 885-ה

 תא לבקל ולכי תוחוקל .םא611 אד

 תורשקתה ךות םיינכדעה םישודיחה

 ,\ראה יבחרב סירוזפה תשקה ידקומל

 תורישי ,םיקשמימל םינוכדע וקפוסיש

 .085/ד1/ לש חותיפה זכרממ

 ₪2 2% |43 ין כוס

09| 5/₪ 

 -כה ,לארשיב 1/06115084 תגיצנ ,תוכרעמ קתעמ

 16.8 קורסל לגוסמה ינועבצ ינדי קרוס לע הזיר

 ,(הרמה אלל) רופא ינווג 256 וא םיעבצ ןוילימ

 - רופא ינווגו עבצ לש תבלושמ הקירס עצבל וא

 םאות שדחה קרוסה .(008) טסכט תקירס ללוכ

 ףתושמב חתופש ,/4זא קשמימ לוקוטורפל

 6 םתמ הת אססהא ,41008 ידי לע

 תנכות תדקפתמ ףסונב .המצע 1.061780₪-ו

 בוליש תרשפאמו 018-כ קרוסה לש הקירסה

 וקוויש .ץ/ותוסש5 3.1 תביבסב עבצ תונומת לש

 -מב לארשיב הלא םימיב לחה שדחה קרוסה לש

 .(מייעמ ללוכ אל) יפוסה שמתשמל 5730 לש ריח

 20/85 י"ל ּככָשפ :סוצזק-טק
 2כָקכ

 -ומה וק תא תססבמ 4088 םיבשחמה תרבח

 -וח: החבשה תיגולונכט לע הלש שדחה םירצ

 -תה תרשפאמה ,641ק זק תארוק איה הל ,תיד

 סיטרכב רחא יוניש לכ אלל דבעמה לש הפל

 ,החפשמב רוכבה םויכ אוה 4666 סגד .סאה

 -מה ץסטז\'ופוסח יפרג ףיאמו 486/66 דבעמ םע

 -ווג ןוילימ 16.7-לו 128081024 לש הנחבאל עיג

 5081-2 רקב ,ם154 קיפא םע יונב בשחמה .םינ

 ןורכזו ייקזבהיי ןורכזב 8105 ,םייפקיה םירזבאל

 -יב םיקוושמ 4658 יבשחמ .256א דע ןומטמ

 .םוקרוי תרבח ידי לע לארש

 262 207" 5 סיסוליו \ וכ

0-5 

 ןכסל דמוע םיבשחוממ םיסוריו לש שדח גוס

 -כל תושדח תויגולונכט .ק6-ה יבשחמ ללכ תא

 לעב יוצמ שמתשמ לכ תוכפוה םיסוריו תבית

 -מל ,יתיבה בשחמה תרכהב דבלב יסיסב עדי

 -וממ םיסוריו תונכות לש ילאיצנטופ תנכת

 ךוראל לוכי .סוריוה תביתכ ךילהת .םיבשח

 !ןמוימ יתלבה שמתשמל דבלב תוקד רפסמ

 -אב ,םירשפאמה ,םילכ לש שדח גוסב רבודמ

 -הל ,אילפהל םייתודידי םיטירפת יכסמ תועצמ

 -קב העיגפה תורוצ ,הלועפה יכרד תא רידג

 ,חישקה קסידה תמיסח ,הצרה תוינכות/םיצב

 -וא דועו ,יוליג תעינמל הנפצה ,ךסמל תועדוה

 .תונושמו תובר תויצפ

 :םיצבק ינש םילבקתמ ,הרדגהה תולועפ רמגב

 -יול תינכות .2 .הצפהו הלעפהל ןכומ סוריו .1

 ,רתוי ןמוימה שמתשמל ,רלבמסאב הבותכ סור

 -טק ףאו תבכרומ סוריו תנכות תביתכ ךרוצל

 .רתוי תינל

 םדקל ידכ תונכהה לכ וכרענ םישילא .תרבחב

 ןה ,םישדח םיסוריומ האצותכ תירשפא הפגמ

 -יו לוהיזל תומדקתמ תויגולונכט חותיפ ידי לע

 םישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה = יקסע עדימ = םיתוריש =

 /20י 7 5 2
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 < םישדח םירצומ < :תוילארשי תורבח לש תועדוה

 א
₪2 

176 00 00000 
 1993 יאמ לארשי 0

 -ומ חותיפו בקעמ ידי לע ןהו םיעודי אל םיסור

 -ותה םע החלצהב דדומתהל ולכוי רשא םירצ

 24 ,885 הרבחה הליעפמ ןכ ומכ .השדחה העפ

 -הל הרבחה ייונמ םילוכי וכרד ,הממיב תועש

 סוריו יטנאה תנכותב סוקמו ןמז לכב ןכדעת

 ,סוריול דשח ךל שיו הדימב .רתויב תינכדעה

 ןתינ ,םיסוריו תודוא ינכדע עדימב ךנוצרב וא

 .עדימ תלבקל םישילאל רשקתהל

 (כטהת(וטתה / יי יס יול

 -כה ,לארשיב (ןטגתטחו תגיצ) ,םא.ייא.יא תרבח

 יננוכ לש החפשמ ,עג%קסח א1, תרדיס לע הזיר

 ילקו (םיימינפ וא םיינוציח) םיפילש םיקסיד

 ,42 :םיחפנ לש בחר ןווגמב םיקוושמ םה .לקשמ

 .525א/8 -ו 240 ,170 ,127 5

 -טב החתופ הימגד לכ לע ץגצקסח א1. תרדיס

 לש רתויב םידבכה םימושייל 58051-11 דרדנט

 השיג ןמז םיעיצמ םיקסידה .בשחמה תביבס

 ביצי םינות) תרבעה בצקו 100% לש

 ימגד לכ .היינשל 14א88 לש 605741אפע)

 תינבומ הצאה תנכותב םידייוצמ הרדיסה

 .ו 6

 י//ג/0ָמַש יא 31-52
 0/7/7//7/30 64 סיכות

 -רכ לדוגב יטוחלא סדומ-רפיב הפשח הלורוטומ
 -לא עדימ לש הטילקל שמשמה ,יארשא סיט
 ,םיאשינ .םיבשחמל תידיימה ותרבעהו יטוח
 -אה םדומה .טע-יבשחמו די-ףכ יבשחמ ללוכ
 רובא אוהו יידראק-זוינ" הנוכמ שדחה יטוחל
 -לא עדימ-יתורישו םירזבא לש תכרעמב ןושאר
 .הלורוטומ עיצתש סייטוח

 לש ומושיי תויורשפא תא תעכ תקדוב הרבחה

 רפיב תפתשמ התע רבכ .לארשיב יידראק-זויניי
 יסניפה עדימה קפס םע הלועפ תרושקת
 תוסרובה ןמ יסנניפ עדימ רדשמה ,ייקוטסמוק"

 * יקסע עדימ * םיתוריש

 לש יירפיב-רפיהיי יטלקמ לא ,םלועב תוישארה
 .תרושקת רפיב

 אושו וכו וו

 -שו ירוטאינימ ךסמ לע הזירכה 67125א תרבח

 גייק 1.6 לקושה ,םיינחלוש 26 יבשחמל חוט

 .ליגר ךסמ לש וחטשמ 1/3-כ ספותו דבלב

 לע היילתל ףא ןתינ ,0א64 ,שדחה ךסמה

 -וש לע םוקמ ללכ ספות וניא הז בצמבו ,ריקה

 .הדובעה ןחל
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 -ונל ,היוצר תיווז לכל ינדי ןונווכל םג ןתינ אוה

 שדחה ךסמה .שמתשמה לש תיברימה ותוח

 יגיצנ ,מייעב המסידא תרבח ידי לע קוושמ

 -חא םייתנש סע הבוגמ אוהו ,לארשיב 625%

 .תויר

] - 20100 //93 6 

 /((יכ 2 / ע/כ'כ ילכו

 לע ומתח יגדירבוינ תרבחו תרושקת-ןארידת

 -יב הלועפה ףותיש לש תפסונ הבחרהל םכסה

 -ידת רציית שדחה םכסהה יפ לע .ןהינ

 םימדקתמה םירצומה ןמ קלח תרושקת-ןאר

 -יב הלעפמב יגדיגרבוינ לש םינותנ תרושקתל

 תרושקת-ןארידת רצייתש םירצומה .לארש

 -בו לארשיב הרבחה תוחוקלל וקוושי ץראב

 -וינ לש תיקווישה עורזה תועצמאב ,ליבקמ

 .לבת יבחר לכב ,'גדירב

 11 הס[ 2/0( אכל

 ו

 -מה הנכות תכרעמ הגיצה י'תרושקת טסמוק"

 -פס לומ תולעופה ,תוילארשי תורבחל תרשפא

 -לא רחס ןמע עצבל ,לייוחב תוחוקל וא םיק

 .(אסז) בשחמל בשחממ ינורטק

 סינוגראב תכרעמה תעמטהל ,עויס יתוריש

 תוכרעמ ןאידת"י תועצמאב םיעצומ ,ץראב

 -ונל ייטסמוקיי לש יקסיע ףתוש הניהש ,ייעדימ

 .טס]-ה יאש

 םישדח םירצומ * תוילארשי תורבח לש תועדוה

 תוסס 0 209 פיליס
00/2 

 תוספדמ לש השדח הרדיס לע הזירכה 6 ל5א

 שארב םידייוצמ םימגדה לכ .8וא[;ז 2 ,הכיס

 תוכיא תספדה חיטבמה ,תוכיס 24 ןב הספדה

 ,םיפקשו ףיצר ,דידב ריינ לע עבצ וא ןבל/רוחשב

 240 םימגדב היינשל םיוות 300 לש תוריהמב

 -דב היינשל םיוות 270 לש תוריהמו 24006-ו
 איש וגישה 5ושזה 2 ימגד .2006-ו 200 סימג
 ,דבלב 43.0 68 (8)-ל העיגמה ,הכומנ שער תמרב
 תוספדמב 48.0 68 (א) לש תינייפוא המר תמועל
 איה 5\/זזד 2 תוספדמ לש ידעלב שודיח .רזייל
 ,םיפד 4 לש הספדה דחא ףד לע זכרל תורשפאה
 ולדוגמ 1/4 ידכל ןטקומ םהמ דחא לכש
 .ירוקמה

 22 !63'ו יכָגיָש

/20107 (=[₪ 

 -דח רצומ לע הזירכה הפיחמ סקינורביפ תרבח

 תותשרב ואדיו ירודיש תרבעה רשפאמה ינש

 -הו הנומתה תוכיא תדירי אלל ,םינותנ תרושקת

 -הל רשפאמ ,א1/1א ומשש ,שדחה רצומה .לוק

 ימושייב ואדיווב שומישה תא רפשלו ביחר

 תונומת .דועו (העונת תרקב ןוגכ) םינוש הרקב

 -יוולט יכסמ לע היפצל תונתינ (לוקהו) ואדיווה

 .הדובע תונחת וא היז

 תודיעו 30 עצבל היהי ןתינ א/ג/1א-ה תועצמאב

 שומיש ךות ,תוכיא תדירי אלל ,תינמז-וב ואדיו

 תססובמ תשרה .סקינורביפ לע תרושקת תשרב

 םייטפוא םיביסמ (846א80א5) הרדיש לע

 .הינשל טיב-הגמ 100 לש תוריהמב ,תפס] ןקתב

 דנא[ גז, דת גאפתממ 00

3 2-49%] 02 

 לש הקוויש תליחת לע הזירכה מייעב המסידא

 תינועבצ | דטפמא(ג\| דג אפתמא תספדמ

 העיגמ ךכב .דבלב 51,495 לש ריחמב ץא[אום\



 ו ו

 התזרבה לגרל םיבשחמ-סוקופ תאצוה תוכרעיה
 205 6 הלעפהה תנרעמ לש

 תדקמתמה םיבשחמ-סוקופ תאצוה

 בשחמה ישמתשמל תוכיא ירפס תקפהב

 קוש תא תונורחאה סינשב הליבוה ,ישיאה

 לש קושל התאצ םע התע .205-ה ירפס

 -סוקופ תאצוה תאצוי 205 6 תסריג

 םירפס לש השדח הרדיסב סיבשחמ

 .תיפוסה 205 6 תסריג לע םלוכ םיססובמה

 לש תודוקפה רפסיי אוה ןושארה רפסה .1

 רפסה .ש08 6 ישודיח לכ תא ללוכה ''2005 6

 דצל שמתשמ לכ לצא חנומ תויהל דעוימ

 תודוקפה הנבמ תא ריבסהל ידכ ,בשחמה

 לונב רפסה .תוידיימ 05 תויעב לע תונעלו

 וב תואצמתההו ףודפדה תוחונל תיתיבפלא

 ,תודוקפה לכ לש אלמ רואית ללוכ אוהו

 ןכו םיבושח םיפיט ,תוישומיש תואמגוד

 יע 208 רפסב .תויטרדנטס האיגש תועדוה

 .חייש 39 וריחמו

 םישומיש ₪005 6" ,לנשה רפסה .2

 דעוימ ,ןמלדא ירוא תאמ ייסימדקתמ

 ראתמו ,םדקתמהו ינוניבה שמתשמל

 ישודיח תא סיכסמ רויא תיוולבו הבחרהב

 תודחוימה תוינכותב דקמתמ רפסה .05 6

 תוינכות ,קסידה חפנ תלפכה ןוגכ ,ם05 6-ל

 תויצרוגיפנוקה לוהינ ,יוביגהו סוריו-יטנאה

 תא לצנל הצורש ימל הבוח רפס והז .דועו

 45 רפסה ריחמ .פ05 6 לש התלוכי אולמ

 .חייש

 ךיינתה אוה רואל אצייש ישילשה רפסה .3

 בשחמל ןוטרונ ךירדמיי :פ05-ה ירפס לש

 לודג ידיב בתכנ הז סרכ בע רפס .יילשיאה

 ברקב בשחנ (ןוטרונ רטיפ) 6-ה יחמומ

 רתויב םסיבוטה סירפסה דחאכ םיחמומה

 סיקתוע ןויליממ הלעמלב רכמנו אשונב

 סרוק הווהמ רפסה .תוילגנאה ויתורודהמב

 ימ לכל םיישיא םיבשחמבו 05-ב ידוסי

 תשקה ירוחאמ רתתסמ המ ןיבהל הצורש

 .בשחמב תודוקפה

 ךשמיי ,הלא םישדח םירפס םע דחי

 :םיאבה םירפסה לש םיקוויש

 דוסי רפס - ייישיאה בשחמ ייךירדמהיי ₪

 תסריגל רשק אלל ,ליחתמ שמתשמ לכל

 .05-ה

 דקמתמה - ייפ05 5 סע ץורו לחתהיי ₪

 תודוקפבו 2055811. תרגסמה תינכותב

 .יוניש ורבע אלש תופסונ תויסיסב

 לוזה סריחמב רכמיהל וכישמי הלא םירפס

 סיריחמ - המאתהב חייש 29-ו חייש 33 לש

 .לארשיב ק0-ה ירפס קושב תורחת אלל

 ?05 6-ל רובעל עודמ

 05 5-מ תוכומנה 205 תוסריג ישמתשמ

 רחא םימלש תורוד ינשב השעמל סירגפמ

 ישמתשמ םג .05 לש התוחתפתה בצק

 םידיעמש יפכ ,05 6 ישודיחמ ונהיי ₪05 5

 :סיאבה םישודיחה ךכ לע

 ודו-לע ,קסוד תיונק ךוסחל דצוב
 ?םיוקה קסידה חפנ תלפכה

 חטש לכ לע קבאנה לכל תילאדיא תינכות

 םיכפוה 40א/8 דציכ םיהדמ .קסידב יונפ

 תינכותה תועצמאב 80א/8-ל עגר ןיב

 קץ

 תועצמאב ,דחא םהש םיבשחמ ינש
 דבלב הנבותו לבב

 ףותיש רשפאמה ,תשרמ רתוי טושפ ןורתיפ

 יתש ןיב תוספדמו םיקסיד לש אלמ

 לע ךלש בשחמהמ הדובעו ,םיבשחמ

 .ךנכש לש תספדמהו קסידה

 לש םיתב-וליק תורשע ךוסחל דציב
 ?ןורבוז

 ילהנמו ןורכיז תונכוש תונכות תניעט

 הובגה ןורכיזל תושעיהל הלוכי םינקתה

 דציכ סויה דע תעדי םאה ךא ,640% לעמש

 תועצמאב תאז השוע 205 6 !תאז עצבל

 .אוםאו!או ג אמא השדח הדוקפה

 הללק הניא (ווחיא) "היצטנמגרפד"
 הברב הברה האיבמ אוה -

 םילצופמ םיצבק אלמ ךלש קסידה

 טאל ,השק דובעל קסידה ישארל סימרוגה

 הדוקפה .תע סרטב תולבתהל רתוי

 סיבצקה תא החאת כפת846 השדחה

 .םילצופמה

 בייח ונוא םיטקסודל עדמ יובוג
 טויס תויהל

 סע !םיטקסידל עדימ תובגל בהוא ימ

 או5840%א07 ומכ ,תיתודידיו הטושפ הנכות
 ףוסב תיטמוטוא הצירהל ןתינש ,השדחה

 ,דבלב עדימה יצבוק לע הדובעה םוי

 .ךבוסמ ונניא רופיסה

 התע אצמנ רתויב רומש "לבז חפ"
 ךלש בשחמב

 סה קסידה ןמ םיצבק תקחמשכ ,הכ דע

 התע ורמשיי םה 205 6-ב .ןיטולחל ודבא

 תדוקפ תועצמאב ןגומ יילבז חפייב

 לכות טרחתת סא .השדחה טאסמן םדמ

 סיאירביי תקחמש סיבצקה תא אוצמל

 ."סימלשו

 םינפב רבב סוריו-יטנאה תנכות

 סוריו-יטנא תנכות תבלושמ 005 6 ךותב

 םש אצמת .םיעודי םיסוריו ינפמ הנגהל

 או54% תאו ,ןורכיזל הניעטל 5478 תא

 .קסידב סיצבקה יוקינו הקירסל

 דחא בשחמל תונוש תויצרוגיפנוק

 \אות6סאצ-ב םיתעל שמתשמ התא סא

 דירטהל דוע ךירצ ךניא ,הידעלב םימעפלו

 סעפ לכ לוחתאה יצבוק תפלחהב ךמצע

 תונושה תויצרוגיפנוקה 205 6-ב .שדחמ

 תושדח טירפת תודוקפמ תולהונמ

 .60א16.5צ5-ב

 אוצמל ןתינ םיבשחמ-סוקופ ירפיס לכ תא

 ,האצוההמ סנימזהל וא סירפסה תויונחב

 תינופלט וא ,52108 גייר 863 דייתב

 .03-383838 ילט "ןופעדומיימ
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 ,תוינועבצה רזיילה יריחמ תכפהמ לארשיל התע

 רצומ לכ תמועל 66%-ב הכומנ םיריחמ תמר םע

 תוספדה הקיפמ ?חזאום8\-ה .םלועב ליבקמ

 דידב ריינ לע םיעבצ 262,144 לש תויתוכיא עבצ

 תדייוצמ איה .181ד58-ו 44 לדוגב םיפקשו

 תחת תדבוע ,יטרדנטס יליבקמ קשמימב

 איה .תירבעב םיטנופב תכמותו תשס 1

 תוקד 2.5 ךות תבכרומ עבצ הספדה האיצומ

 .עצוממב

 ,אש3]/העי]וש] ןסיכ(אוו ששי
 אטדואסאא א

 תגיצנל | התנומ | םיבשחמ | סית

 קוושל הלחהו אתדואסאא א

 .1.193-המ לחה הרבחה ירצומ תא

 םושכ תבשחנ אאתוסתא סא

 חותינ םוחתב םלועב הליבומ הרבחל

 -סמ יתנשה הרוזחמו ,תרושקת תותשר

 -וע הרבחה .רלוד ןוילימ 85-כב םכת

 תותשר לש םילוקוטורפ חותינב תקס

 ,םילוקוטורפ חתנמ החתיפו ,תרושקת

 דויצ קושב טרדנטסל ךפהש ,5א[הישא יורקה

 .תותשרל הקידבה

09% 60//-,60801 0 
 ( וסופו

 -יתה תפשל 5.0 הסריג לע הזירכה טפוסורקימ

 םירופיש וסנכוה השדחה הסריגב .לובוק תונכ

 הסריגה .תונולחלו סודל תונכיתב סייתועמשמ

 ןורכזב סוד תוינכות תצרה תרשפאמ השדחה

 -שנ םיטירפתב תכמות ,(אאךדטאפספס) בחרומה

 -מו סוד תמרופטלפב םג החיש תוביתבו םיפל

 םג השדחה הסריגב .םישדח יופינ יתורש הליכ

 -גה תונכתה תביבסב תבחרומ הכימת הבלוש

 ללכומ 501-ב הכימתו קיסייב לאוזיו תיפר

 .(טאוממפסמס 501)

 תיביטרגטניא חותיפ תביבס הווהמ 5.0 לובוק

 -מה ,קאס0 ה \אואוםחיפ \שסחאמםא6 המשש

 -יס תריציו 0010אוצזא ימושי תריצי תרשפא

 לאויזיו תותיפה תביבס תועצמאב .ש11/ תוירפ

 יתודידי שמתשמ קשממ תונבל ןתינ ,קיסייב

 .לובוק לש ת11.-ל קשממה רוביח תינכותל

 ויו ,כוכ// סי(לכ
8 007 

 שזאפסוא

 סקיפרג יייע <ראב תגצוימה ,6א1זשמ תרבח

 ואדיו סיטרכ קוויש לע הוירכה ,הידמיטלומ

 -ופש , שזפמס5ק1607 ת05 ונאססוא5 ,שדח

 1993 יאמ לארשי 06

 םישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה = יקסע עדימ * םיתוריש -

 -מת 50קממא(ג6 5טקםתא|א6 תרבח יייע חת

 הנק וב סוחת ,שוטניקמ יבשחמל וקוושל ךיש

 -כה .רכומ טרדנטסל ךפהו בר ןיטינומ סיטרכה

 -עב דוכלל רשפאמה ,הסיחד ביכרב דיוצמ סיטר

 25 לש בצקב הלועמ תוכיאב ואדיו יעטק ותרז

 תויביס 24-בו הינשל (ת41, טמרופ) תונומת

 לש | 8%[ טמרופב ךמות סיטרכה .עבצ

 .\שןאפסו5

 15775 ,29/9/0/3כ0/

 מייעב תוידיתע תויגולוככט סרטילימ תרבח

 סיעוזעז חותינו תודידמל תוכרעמ קווישב הלחה

 תכרעמה .םינבימב תויאבצ תוכרעמב ,הישעתב

 .\ראב רצויתו ןייטשנוז הינט רייד יייע החותפ

 /0 ספ! 0 יושי יאסו 4
 "5/1 יכול וכי

 לש 05/2 הלעפהה תכרעמל ימושיי יחתפמ ףלא

 -מל תדחוימ עויסה תינכותב הכ דע םירבח מבי

 .ןוכיתה חרזמהו הקירפא ,הפוריאב הנכות יחתפ

 ןווגמב 50/2 ימושיי יחתפמ תא תדייצמ מבי

 -קת תשר ,ינופלט עויס וק :ומכ םתוחונל םילכ

 עדימל השיג ,תויעב ןורתפל תמא ןמזב תורוש

 .תונכות חותיפב הרזעו ינכט

 - יתתפמל המוד הכימת תנתונ לארשי מבי

 -פמ ףסונב .05/2 הלעפהה תכרעמ לע םימושש

 -מה לוכי ותרזעב ,ינופלט וק לארשי מבי הליע

 ימושיי חותיפב רושקה עויסו ץועיי לבקל חתפ

 ילט) םויה לכ ךשמב השיגפב וא ןופלטב 2

7).. 

 יָאי6 20 אייק/ 2 2

 יפית ויגו

 םיבשחמ סוקופ תאצוהב אציש שדחה רפסה

 -יחב תולאשל תובושת קפסמ (חייש 33 ,!ע 140)

 !רחבת ןורכיז/ץורע/דבעמ הזיא :בשחמה תר

 -הל שי המ לא !יתמו תונקל גצ סיטרכו גצ הזיא
 םיטרדנטסמ רהזיה !תספדמ תיינק תעב סחיית

 -קמ רוחבל דציכ !םיחישק םיקסיד לש סינשי

 ,קרוס ,ןיוות רוחבל דציכ !המכוחב רבכעו תדל

 וליא :םדומל קוקז התא המל !דועו לוק סיטרכ

 םאה !םלועבו ץראב ךינפב םיחותפ עדימ ירגאמ

 דציכ !ךליבשב הלעפהה תכרעמ איה 5

 -מת ידבעמ רכה !ךיכרצל המיאתמ הנכות רחבת

 -לא תונויליג ,םינותנ ידסמ ,םיליל

 לש תונכומ תומישר .דועו סיינורטק

 הרמוח שוכרת סרטב רוריבל תולאש

 .דועו םירוגש םיחנומ ןולימ ,הנכותו

 םיבשחמהו םירפסה תויונחב גישהל

 .03-383838 :ילט ןופעדומבו

 3 יָמינוסילק 4

 הוירכה "םימתירוגלא רקחמ" תרבח

 -  ידוחי יפרגוטפירק תרש לע

 תויצקנופה לכ עוציבל - אס 6

 בשחמל השיגה תחטבאל תושורדה

 -הב חתופ יפרגוטפירקה תרשה .ישיאה

 סילודג םייאקנב תודסומ לש םהיתושירדל םאת

 -אל םיימואלניב םינקתב דמוע אוהו לייוחב

 .עדימ תחטב

 -צע ןורכיז תדיחיו דבעמ ליכמ אאסקפש6

 ןיבל תדלקמה ןיב לבכב רבחתמ אוה .תיאמ

 תושרדנה תולועפה לכ לע טלושו ישיאה בשחמה

 המסיס תשקה ןוגכ ,בשחמל השיגה תחטבאל

 הלא תולועפו תויה .תינורטקלא המיתח עוציבו

 -סה הביבסב ,ישיאה בשחמל ץוחמ תועצבתמ



 ,יייפרגוטפירקה תרשייה לש תילירט
 רחא תוקחתהל תורשפא לכ ןיא

 בשחמה ןמ שמתשמה תואמסס

 .ישיאה

 -בש ןגומה עדימל השיג לבקל ידכ

 -קה תרשל סינכהל שי ,בשחמ

 ליכמה ייסכח סיטרכיי יפרגוטפיר

 יוצמ וכותב ,חוטשו ריעז דבעמ

 ,88 תטישב ןפצומה ידוס דוק

 הבוטה הנפצהה תטישל תבשחנה

 תורשפא לכ ןיא .םלועב רתויב

 תולגלו תרשה תדיחי תא ייחצפליי

 -קה תרשב ןכש ,היתונופצ תא

 עדימ לכ רוגא אל ומצע יפרגוטפיר

 ידוס

 0 וכ( (0/ ע0 פר

 -ומ מייעב תוידיתע תויגולונכט םרטילימ תרבח

 לארשיב תידעלב תוכרעמ בלשמו תנכוסל התנ

 -בב תקסועה ,בייהראמ 6008656300 תרבח לש

 תויתיישעת בשחמ תוכרעמו תיתיישעת הרק

 -רב תווצ םקוה סרטילימב .154/15/ תוססובמ

 םיאשונב לופיטל דניקלב סקלא רמ לש ותושא

 .הלא

 תרדיס ,ןיינועמ לכל ,םניחב תקפסמ סרטילימ

 סהיביכרמ לע הרקב תוכרעמ אשונב םירפס

 .םינושה

 23/2 27701 210/02 לז 2ןנש

 השדח הנכות לע הזירכה תוכרעמ זרא תרבח

 -ותה .עדימ רוזחיאלו םינוידו תוטלחה דועיתל

 תמרופטלפ לע הבותכה ,"סולפ לכיטרפיי ,הנכ

 -מה סיינוניבו םילודג םינוגראל תדעוימ קגזגטסא

 * תויקארשי תורבח לש תועדוה * יקסע עדימ = םיתוריש *  םישדח םירצומ = תוילארשי תורבח לש תועדוה

 תולבקתמה תוטלחהה תא דעתל סיניינוע

 .םלצא

 יפל תוטלחהו םינויד דדקל תעדוי .הנכותה

 .םימיאתמ תוחייוד קיפהלו ,םינוש ךתח תודש

 -הל הארתה תוחייוד קיפהל תעדוי הנכותה

 .בורק םעוציב דעומש תוטלח

 ₪ק8סא 9 0559,

 תרדס לע הלא םימיב הזירכה תוכיא-קטינמוא

 -הו ,םימגד ינש תללוכה ,ייויד תקרזהיי תוספדמ

 -וגב תוכיא בתכ תייגולונכט הנושארל תמשיימ

 לש ןורכז תושדחה תוספדמל .גרודמ יסחי הב

 ינמיס 660 לש תוריהמב תוסיפדמ ןה ,8

 ,םינוש בתכ יגוס הרשע תועיצמ ןהו הינשב

 80870 תספדמה ריחמ .תירבעב השימח סכותמ

 םגד ריחמו ,(מייעמ ללוכ אל) רלוד 1,150 אוה

 .(מייעמ ללוכ אל) רלוד 1,570 אוה 0

 16018% 615 2]כשפ

 29 כ

 -ופש ,או60/83%6 תילארשיה תיאופרה הנכותה

 -ותו תילגנאל המגרות ,םינוכימ תרבח יייע החת

 -וממ האפרמ איה או66/88% .הפוריא יבחרב ץפ

 תוקינילק לוהינל תוכרעמ רפסמ תללוכה תבשח

 .םינוש םייאופר סימוחתב

 -מו אפורה לש ותדובע יפוא תא הקחמ תכרעמה

 -פה לש תיאופרה הירוטסיהה ןמ עדימ הבילצ

 -תמ יאופרה קיתה לוהינ .ףטוש עדימ םע טנייצ

 אלל ,המצע הקידבה ןמזב עדימ תדלקה לע ססב

 .ןכמ רחאל םינותנ לש תושקהב ךרוצ

4 1 00292 
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 -כט תרשכהל שדח סרוק חתפ ןויס רפסה תיב

 -וקה .20-ה תביבסב תרושקת יאנ

 -קת אשול ינויע אובמ ללוכ סר

 בשחמה תרכה ,םיבשחמה תרוש

 -שר תרכה ,כ05 הלעפהה תכרעמו

 לבונ תשר ,2058 תוססובמ תות

 תשרה תקוזחת ,תשרה לוהינ ללוכ

 -ודו םדומב שומש ,תשרה תנקתהו

 ןויס רפס תיבב דוע .ינורטקלא רא

 -תה םוחתב םייעוצקמ םיסרוק

 תרבח ידי לע םיכמתנה תרושק

 הרכה םיללוכ םיסרוקה .לבונ

 -תו הנקתה ,לבונ תשר לש תיסיסב

 סרוקו ,לבונ תשרב תינכט הכימ

 .לבונ תשר ילהנמל

 וכ(! 6,000 מס
 005 קן/ סט

 תגיצנ ,םיבשחמ רודלא לייכנמס ,יחמק ילא

 רחאל הקסעב התכז רודלא יכ רסמ ,ץראב יילדיי

 סירחא סיליבומ סינרציו מבי לומ השק תורחת

 -וח הששכ ךשמב .םיישיאה םיבשחמה סוחתב

 םילעופה קנב לש יעוצקמה תווצה ןחב םישד

 ,םיבשחמה יעוציב תקידב ךות ,םינוש דויצ יגוס

 -אנ) הקסעה .דויצה תונימאו תלעות/תולע סחי

 -ימ 15 דע לודגל היושעו רלוד ןוילימ 6-כב תדמ

 וףסונ יפקיה דויצ קנבה שוכרי סא רלוד ןויל

 .הצק תודיחיו תרושקת יתרש ,תוספדמ לולכיש

 |22 )2 0-0 ין]וכ 0

 י/(וכיכ 2 770

 -מה תיבב הניקתה ,ןורשה תמרמ קאידוז תרבח

 םישדח םירצומ

9 
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 תכרעמ ,םילשוריב שדחה ונכשמב ןוילעה טפש

 תשמשמה 6פ5-אסא  יננוכ לש תשר , ס-אםד

 תנקתומ תכרעמה .םהיתוכשלב םיטפושה תא

 תא ליבקמב הצירמו ,הדובע תונחת 20-כ לע

 -תו רואידפ םימידקתהו ןידה יקספ ירוטילקת

 .ןידק

 6-80 0 60 /0ול'של

 לארשיב ןושארה אוה ייטסופ סלסוריגיי ןתיעה

 ירוטילקת) 65-80 תיגולונכטטב שמתשמה

 -תה .עדימ ירגאמ רוזחיאלו ןוסחיאל (עדימ

 לש | תפתושמ המז: ירפ | ,םירוטילק

 סמטסיס .ייא.יד.יס .תרבחו טסופ סלסוריגה

 לש םוכסב ורכמיי ,םילשורימ (6כ1 5צ515א/5)

 לש סוכסב ,1992-1991 םינשהמ תחא לכל 5

 5895 לש םוכסבו 1989-1990 םייתנשל 5

 .1989-1992 הפוקתה לכ רובע

 הוד 21090 6 קוו
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 , גאו תרבח תוגיצנב התכוז ,מייעב המסידא

 תספדמ ,תויתוכיא הכיס תוספדמב החמתמה

 .תישיא ןייוות/תספדמו ףיצר ריינל רזייל

 םימגד 15 אוז העיצמ הכיסה תוספדמ סוחתב

 9 לש הספדה ישאר :תוירקיע תוחפשמ שולשב

 תויוריהמו םילופכ הספדה ישאר ,תוכיס 24 וא

 תספדמ איה 78061 .540 6028 דע לש הספדה

 -רב הקדל םיפד 16 הסיפדמה ףיצר ריינל רזייל
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 םישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה > יקלע עדימ < םיתוריש 5

 הסדנהו ןונכת תביבסל .30000] לש היצולוז

 46081. ,תינחלוש תספדמ גאוד העיצמ (6ג0)

 איה .גצוס64 0 לש א₪1-ו [צק-01, תמאות ,4

 -יס םיטוטרש 20 הספדהל חולשל תרשפאמ

 דומעל ךרוצהמ םישמתשמה תררחשמו תינטלומ

 .םהל שורדה טלפה תקפה ךרוצל רותב

 34018 אק)2 61

 64%148 תרדיס תינרצי ,ו/ט5דםאא סו

 ןפמ קסיד לע הנורחאל הזירכה ,תירלופופה

 םגדה .אסצ 11, תשרב הדובעב ךמותש 0%8

 תגיצנ ,םא.ייא.יא ידי לע ראב קוושמ שדחה

 .לארשיב וצפ5ד אא סי

 בצק ,1258 לש השיג ןמז 6148 340א/8-ל

 ןורכזו היינשל 5.75א[8 לש םינותנ .תרבעה

 0168008 תייגולונכט .128א לש 5

 -הו ךוכיחה תא םומינימל הניטקמ תינשדחה

 -ידה ייח תא הכיראמו הטלקהה שאר לש יאלב

 הדובעה רמגב .תובר םינשל קס

 תיטאמוטוא הטלקהה שאר רזוח

 גטדס0א 76 ) | ןגומה | רוזאל

 .(אאזאס

 זפמס ע08 .4|כש
 צאפסש

 ,הננערמ הידמיטלומ סקיפרג תרבח

 תרבח תא לארשיב תגציימה

 -יוה יסיטרכ תינרצי ,6דזטמ

 הלחה | ,ץופמס 8148788 ואד

 תנכות תא ולא םימיב קפסל

 הנכותה .ץזפמס 08 ואזאפסוא5

 -י) לש םוחתב ךרד תצירפ הווהמ

 תורישי דוכלל תרשפאמו 20-ל ואד

 םימלש ואדיו יעטק קסידה ךותל

 -אב לוק בולישב םתוא ךורעלו

 50שאפ לוקה יסיטרכ תועצמ

 וובה

 -חה תוחוקלל תקפוסמ הנכותה

 ואדיוה סיטרכ תא ושכרש ,הרב

 -טא ריחמב ,1992 רבוטקוא רחאל

 ואדיו יסיטרכ וקפוסי דיתעב .דחוימב יביטקר

 -טס תחא הזיראב ליינה הנכותה םע רטסלב

 .תיטרדנ

 205 ((/ פא .ויכויק
 1. גאגא

 רצומ לע הלא םימיב השירכה םיבשחמ רודלא

 -וקמ תותשר לע 5א4 תוירושיק רשפאמה ,שדח

 שדחה רצומה .(ושגא) תוקחורמו (1/גא) תוימ

 ,\ראב רודלא תגציימ התוא ,466 תרבח לש

 -אה תעבטיי תורגסמל 501.6 תורגסמ ריממ וניה

 תותשרמ םירבועה סינוגוריאל דעוימה ,י'ןומיס

 -קה ,רצומה .תוימוקמ תותשרל תויתרוסמ 5א4

 סע 5גא תרובעת בלשל רשפאמ ,84 1200 יור

 .[.גא תרובעת

 ,אופיכוו| ןוו) 1 9]כש

 הסריג לע הלא םימיב הוירכה ייבונמיי תרבח

 לע תססובמה ,יילורטנוקיי תכרעמ לש תינכדע

 -ומ דעי ילהקל הרישי היינפו קייודמ קוש חוליפ

 -ופה רישיה קווישה תוטישמ םיייתש .םירדג

 תוטיש .גניטקרמלטהו רישיה רווידה ןה תוירלופ

 חוליפ תלוכיו עדימ ירגאמ לע תוססובמ הלא

 לש תקייודמ המישר לבקל ןתינש ךכ ,עדימה

 .תוריש וא רצומ לכ רובע םיילאיצנטופ תוחוקל

 תורוקממ סינותנ ידסמ תטילקל הכורע הנכותה

 .יב.יא ומכ םיינוציח תורוקמ ללוכ) םינוש עדימ

 -שמ ןכ .(בהו-יפד וא טירטסדרב דנא ןד ,הטד

 סיטרכו יטמוטוא ןגייחב יילורטנוקי .תשמת



 תוכרעמ ינחובו סיצעוי סידעי'" תרבח

 הרטמב 1987 תנשב המקוה יימייעב

 סוחתב הכרדהו ץועייב קוסעל

 סויה דעו הדסויה זאמ .םיבשחמה

 תוליעפה ימוחת תא הרבחה הביחרה

 סיאשונ לש בחר ןווגמב תקסוע איהו

 הרצי וז הדבוע .בושחמה סוחתב

 םימרוג רפסמ לצא הלודג תוניינעתה

 ףותיש ימכסה סויה ונל שי םמעש ,ףנעב םיליבומ

 םידעיי תוקפסמ סויהל ןוכנ .יגטרטסא הלועפ

 םירצומה תא יימייעב תוכרעמ ינחובו םיצעוי

 :םיאבה

 בשחמ תועוצקמב הכרדה .א

 ינחובו םיצעוי - םידעיי תגציימ ,המויק תישארמ

 הכרדה זכרמ - ןויסיי תא יימייעב תוכרעמ

 םייעוצקמ םיסרוק תואמ ונירוחאמ .י'סיבשחמל

 ,יטרפה - םירזגמה לכמ םיצורמ סירגוב יפלאו

 םיצרמ לש רגאמ ונתושרל .ירוביצהו יקסעה

 םייכוניח םירזע ןכו ,םיסונמו םייעוצקמ

 .םימדקתמ

 הנכות קוויש .ב

 סוחתב תונכות לש בחרנ ןווגמ םיקוושמ ונא

 ימשר גיצנ ןהל ןיאש לייוחמ תונכות ללוכ , 6- ה

 ירצומ םיללכנ םיקוושמה םירצומה ןיב .ראב

 פסחו גאס, סט גדטאסמסא, ואסמפ קמ(

 אדא גז. טסזאד 50 דאפמ, 5צ א[ אדמ6

 ,ב-א תסא 507וא אמ, אגאדטסאמד

 םיברו תבשבשח ,לפכימ ,למרכ ,םישילא ,ןייטשנייא

 .םירחא

 הכימתו קוויש ,ץועיי זכרמ .ג
 "טפוסרטניא" ירצומל ישאר

 ירצומ לש ןופצה רוזאב ישאר ץיפמ הניה ונתרבח

 לימדרוו םילילמתה דבעמ תינרצי - ייטפוסרטניאי*

 ישמתשמ ,זכרמה תרגסמב .םיוולנה םירצומהו

 ,₪107-1א5 יתורש םילבקמ ןופצה רוזאב לימדרוו

 .םילילמתה דוביע סוחתב ץועייו םינוכדע ,תואצרה

 .הכרדהו הנקתה יתורש לבקל ןתינ ,ךכל ףסונ

 1 .] ו ₪

 ינהובו םיצעוי - םידע

 מ"עב תוכרעמ

 הכימתו קוויש ,ץועיי זכרמ .ד

 0118 ירצומנ

 לש בחר ןווגממ וניתוחוקל םינהנ ,טכרמה תרגסמב

 לש םירצומה לסל םירושקה םייעוצקמ .םיתורש

 תינופלט הכימת ,צועיי : 1.0108 תרבח

 .היצרגטניאו הכרדה ,הנקתה יתורש ,11סד-זאמ

 ,עדימ ירגאמ וניתוחוקל תושרל םידמוע ,ןכ-ומכ

 תופסותו ,תויפארג תוירפס ,א/ג6805 תוירפס

 .1/0705 ירצומל

 הכימתו קוויש ,ץועיי זכרמ .ה
 אח6א05071 ירצומל

 יימייעב תוכרעמ ינחובו םיצעוי - םידעיי תרבח

 ירצומ לש קווישו הכימת זכרמכ תלעופ

 תקפסמ וז תוליעפ .ןופצה רוזאב או 00

 הנקתהה ,תינופלט הכימת יתורש וניתוחוקלל

 לעצבממ םילודגה וניתוחוקל םינהנ ,ףסונב .הכרדהו

 ,בר ינכט רמוח ונישנא תושרל .םייתפוקת הריכמ

 לע דחוימ שגד המש ונתרבח .ףתוש ןפואב ןכדועמה

 ללוכה או8-ואזאססו\8 תביבסב לופיטה

 .םירצומ קווישו חותיפ ,ןונכת תויורשפא

 תביבסל יללב ץועיי זכרמ .ו
 26-ה

 ינחובו םיצעוי - םידעיי הרבצ ,התמקה זאמ

 הכרדה ,הנקתהב בר ןויסינ יימייעב תוכרעמ

 ללוכ ,קס-ה תביבסב תוכרעמ לש היצרגטניאו

 תושרל דמוע הז ןויסנ .תוימוקמ תרושקת תותשר

 הז תורש .יללכ ץועיי תורשמ םינהנה וניתוחוקל

 6 תודמע רפסמ התושרב רשא הרבח לכל םיאתמ

 ןהילעו ,תורשוקמ וא תויאמצע

 תורבחל ןכו םינוש םימושיי

 .בושהמ ךרעמ םיקהל תושקבמה

 ,תונוש תויעבב לפטל ונתורשפאב

 תולקתב לופיטל דעו תונקתהמ לחה

 ,םימושיי ןיב המאתה יא ,הנכות

 ,םיסוריוב לופיט ,םיצבקב תולקת

 .עדימ תחטבהו רוזחיש

 / םדא חב תלאשהו המשה .ז
 םיטקייורפ יווילו חותיפ

 ימוחת לכב עוצקמ ישנא לש רגאמ ונתושרב

 םיטקייורפ יווילו עוציב רשפאמ הז רגאמ .בשחמה

 םילכ תועצמאב חותיפ םישרודה םימדקתמ

 .תוכרעמ ןיב האלמ היצרגטניאו ,םימכחותמ

 ןויע ימי תכירע .ח

 תא סידקופה םיפוכתה םילונישהו תויוחתפתהה

 וב םיקסועה תא םיבייחמ בושחמה סוחת

 סידמועה תונורתפה ןווגמ תא ריכהלו ןכדעתהל

 ימי םימייקמ ונא ,הזה ךרוצל תונעל ידכ .םתושרל

 ןויע ימי תללוכ וז הלועפ .םינוש םיאשונב ןויע

 יכרוצל ייםירופתיי ןויע ימי ןכו ונדי לע םימוזי

 .הנימזמה הרבחה

 בר ןויסנ ילעב עוצקמ ישנא םיקסעומ ונתרבחב

 םיתורשה ןווגממ תונהל תנמ לע .ק6-ה סוחתב

 העיצמ "ימייעב תוכרעמ ינחובו םיצעוי - םידעייש

 חמשנו רשק רוציל סינמזומ סכנה ,היתוחוקלל

 .הלועפ ףותישל תויורשפא לע דחי דומעלו שגפהל

₪1 
 תוכרעמ ינחובו םיצעוי

 04-419393 ילטל תונפל סיפסונ םיטרפל
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 רווידו גניטקרמלט לש תויוליעב תרשפאמו ,סקפ

 .בשחמה ךותמ תורישי רישי

 -חמ תא יילורטנוק" תכרעמ תבשחממ ליבקמב

 תרשפאמו הריכמה תויוליעפו תוריכמה תקל

 .ךילהתב בלש לכ רחא בקעמ תוריכמה ישנאל

 -יא םינמוי תוריכמה ישנאל תקפסמ תכרעמה

 -או עדימ זוכיר ,תורוכזת ,תושיגפ חול ,םייש

 תציחלב ינורטקלא ראודו סקפ חולשמ תורשפ

 .שקמ

 4/0 אשיָכ :ונפטהמ 6++
2222 7/2 [/ 

 חותיפ תביבס הווהמ 6++ ילאוזיוה חותיפה ילכ

 ,תונולח תביבסל םימושי תריציל תיביטרגטניא

 תיגולונכטב ,םיפרג םילמסב שומיש ךות

 -ונש ,םיפסונ םינשדח םירזעבו ייהחנהו הרירגייה

 -ולה םיטביהל קר דוקה תביתכ תא םצמצל ודע

 .תינכותה לש םייתימאה סיג

 -מו רדהמ ,ךרוע :רצומב םיבלושמה חותיפה ילכ

 תיביטרגטניא הביבסב תונולח תחת םיצר ,הפנ

 עצבל ןתינ 18041 ושספאמפמא6₪ הנוכמה

 -יה ןמזב ,לשמל ,ליבקמב חותיפ יכילהת רפסמ

 הכירע ליבקמב עצבל ןתינ תמייוסמ תינכות רוד

 .ףסונ ץבוקל

 -ונש הכרדה ילכ השולש םיבלושמ 6++ לאוזיוב

 הנוכמ ןושארה ילכה .חותיפ יכילהת טשפל ודע

 -שמ קשממ תינבל שמשמ הז ילכ .א קש 510

 תובית בוליש רשפאמו םושיל יתודיד: שמת

 תועצמאב .דועו םיפרג םילמס ,םיטירפת ,החיש

 ובתכנש שמתשמ יקשממ בלשל םג ןתינ ילכה

 תועצמאב םיבתכנה םימושיב קיסייב לאוזיוב

 ,גסק \אז24 80 הנוכמה ינשה ילכה .6++ לאוזיו

 -יב תועיפומה תויצקנופ בולישל תרגסמ ןתונ

 תויצקנופל תואמגוד .ההובג תוחיכשב םימוש

 -ית ,םיפרג םילמס ,הספדה ינפל הגצה ןה הלאכ

 .דועו החיש תוב

 הז ילכ .61/455 2480 הנוכמ ישילשה ילכה

 יכילהת לכב יתטיש ןפואב חתפמה תא ךירדמ

 יפרג שומיש ךות םושיה תיינב

 םיללוכה = ,01.485 118%0185-ב

 -ומה תודוקפ תריציל סיטקיבוא

 .םיפרג םילמס תועצמאב תולעפ

 תקוושמ השדחה חותיפה תביבס

 הרודהמבו תיטרדנטס הרודהמב

 תיטרדנטסה הרודהמה .תיעוצקמ

 תותיפה תביבס תא הפילחמ

 -מה הרודהמהו ,תונולחל 016

 תפשל ףסונ חותיפ הווהמ תיעוצק

 .6/6++ תונכתה

 .2ו55 וסת

 [/4| טיכו

 -מה לע הזירכה 617125א תרבח

 -ות ,םיאשינ םיבשחמל תדעוימה ?א-48 תספד

 ךדהמאא/ג\ תספדמ וז .4קק15 וא ?6 ימא

 תלקו (29.7א9א5) םידמימ תריעז דא אפתממ

 הריהמ הספדהב תנייטצמה (גייק 0.97) לקשמ

 ,360א360 לש הלועמ היצולוזרבו 53 6058 לש

 .הלודג רטייל תספדמ לש תוכיא תספדה המודב

 49 -ל העיגמו דחוימב הכומנ הלש שערה תמר

 דידב ריינ םע ןה תדבוע תספדמה .דבלב 4(68)

 תונטקה תעצבמ איהו 44 ל'זוגב םיפקש סע ןהו

 .400% דעו 25% תולדגהו

 תגיצנ ,מייעב המסידא ידי לע תקוושמ 8

 םייתנש ללוכ ,5700 ריחמב לארשיב 62%

 .תוירחא

 ₪08 - / 23" א

 -צה י"םילשורי הנכותיי ימלשוריה הנכותה תיב

 "תפטעמיי יחתפמ לש תיביסולסקאה הגילל ףרט

 דוחיה 205 הלעפהה תכרעמל (53₪11)

 הנכותה תליבח .תישרוש תירבע אוה ייירבצייה

 -שמ קשממב ₪005 תא ףוטעל תדעוימ טסו

 9 דע תינמז וב גיצהל לגוסמה ,יתודידי שמת

 -וימ :םה ןייצמ ןרציהש תופסונ תונוכת .תונולח

 תודוקפ לש יביטקלס עוציב ,דואמ םיריהמ סינ

 לש תירבעל םוגרית ,םיצבק תוצובק לע 58

 המאתה יא ללגב) תכפוה כ05-ש םיצבק תומש

 רותיא ,תינוויב שוקשיקל (תירבעב םימושיל

 -מת דבעמל םיצבק תנעטה ,םיצבק לש ריהמ

 לש הצרהו הינב ,דחא דילק תציחלב םיליל

 תרכמנ הנכותה .דועו (84168₪) הווצא יצבק

 .חייש 199 ריחמב

 יקי( יסל]פ /(ין/ 2]כש

 "הדבכיי תונובשח לוהינל תירחסמ הנכות םא

 תונובשח תא להנל הצור התא תאז לכבו ,ךילע

0 
 ןואק 5 ווסססא

 לוכי ןורתפה ,תבשחוממו תרקובמ הרוצב קנבה

 תרבח לש "דבלב בטומל" תנכותמ אובל

 קנבה ןובשח תא תלהנמ הנכותה .ייטפוסילפאי"

 -וי םיקישו םיסנכנ םיקיש ללוכ ,וידדצ לכל

 -שא יסיטרכ ,תונוחטבו םירזחומ ,םייוחד ,םיאצ

 -תב תוינקו עבק תוארוהב םימולשת ,יאר

 םייפסכ תוחוד הקיפמ הנכותה .םימולש

 לש סושירו הדקפהל סיספטו םינוש םיכתחב

 -תמ הנכותה .תורחא תויאקנב תולועפו םיקיש

 -וגא ,םיתב ידעו ,םינטק םיקסעל דחוימב המיא

 לוהינ תרשפאמ איה ןכש ,תותומעו רייכלמ תוד

 -שח תנכות לש סמועה אלל רקובמ םיפסכ

 .מייעמ + רלוד 99 :ריחמה .תיקסיע תואנוב

 ,אזמו2% ,ויזכי// יס)| גו

 יסנ) םדומ קוושל הלחה םימתירוגלא רקחמ

 ללוכ ,תוהובג רודיש תויוריהמל דעוימה ,שדח

 -מל עיגמ \סז!שקסח 9600 םדומ .תואיגש ןוקית

 םע ,גויח יווקב שיילס 9,600 לש הדובע תוריה

 -הב שיילס 300-ל דע תיטמוטוא הדירי תלוכי

 -יגש ןוקית ליעפמ םדומה .וקה תוכיאל םאת

 םינות) תסיחדו אוא4 ןקתב יטמוטוא תוא

 .אואק5 ןקתב

 אל) רלוד 595 ןכרצל וריחמש ,שדחה םדומה

 .תרושקתה דרשמ רושיא תא לביק (מייעמ ללוכ

 כ ו /(9י]/פ]כש

 -ות לע וירכה טפוסילפא ימלשוריה הנכותה תיב

 הנכותה .יישורביי םשב תיב קשמ לוהינל הנכ

 סויה ייח לש יביצקת לוהינל רקיעב תדעוימ

 -תה ,יביצקת חותינ ,תואצוה בקעמ ןוגכ ,סו*

 תואוושה ,םינמוזמ םירזת תויזחת ,קנב תומא

 לפטמה לודומ בלשל ןתינ .המודכו תויתפוקת
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 -וה ,םימולשתב תוינקו יארשא יסיטרכב

 -וכ הנכותה יתרבחה סוחתב .המודכו עבקתואר

 .םינופלט רפסו םיעוריאו תורוכזת ןמוי .תלל

 .6-61 ןקקמת הפשב החתופ הנכותה

 486/66 !0012// (סעוכ/

 תא לארשיב תקוושמ םיבשחמ רודלא תרבח

 לע םיססובמה ?סש6ז1ו6 תרדיסמ ₪11, יתרש

 .דבעמה לש החבשה תלוכי םע ₪184 םא חול

 66 תסריגב דייוצמ הנומתב הארנה 46655 םגד

 -גמ 128 דע 4 םע 4862%2 דבעמה לש רהגמ

 יננוכ 10 דע ןיקתהל ןתינ הדלשב .ןורכז טייבה

 פייט ןנוכו דחא לכ טייבהגמ 540 חפנב םיקסיד

 -תא תשר ימאתמ לש רחבמ העיצמ 0811. .יוביג

 תנקתומ לבונ תכרעמו ןומיסא תעבט וא/ו טנר

 .שארמ

 וכלל/// פטא עון/אא יג .אויכושיק
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 -ימ הנכותה תרבחו 5שא םיבשחמה תרבח

 היצרגטניאל הלועפ ףותיש לע ועידוה טפוסורק

 תחפשמ ןיבו 80א לש 76 תוירושיק תנכות ןיב

 -וי ךכ .טפוסורקימ לש תונולח הלעפהה תביבס

 ואססש5 | 31  ישמתשמ התעמ | ולכ

 ק0-אאפ ירצומב שמתשהל וצזאפסו5 אד-ו

 יבשחמ תותשרל םיישיא םיבשחממ תשגל ידכ

 -יירד קפסת 50א .תוחותפ תוכרעמלו סקינוי

 הרודהמב הדובע תוצובקל \\זאס0ו/8-ל סירב

 תא ףיסות טפוסורקימו ,קס-אפפ לש הבורקה

 -ייש תרושקתה תותשר תמישרל 26-א₪5 תנכות

 -קל ואןאפסו8פ לש האבה הרודהמב וכמת

 -רב קושל תאצל הדיתע וז הנכות .הדובע תוצוב

 תמדקומ הסריג םע ,1993 לש ישילשה ןועב

 .ינשה ןועברב םיחתפמל

94 5 0% 3 

 4658/[מוש גצה תא תקוושמ סוקורוי תרבח

 ריחמב ההובג הנומת תוכיא םישרודה םימושיל

 ,%068 לש םידומה לכל םאות גצה .הובג אל

 1024768 דע הנחבא םע 8514/4-ו א04, 5/6

 -ימ השוע םירדתה תמאתה תא .(א]) הריזש אלל

 16 ,הקירס תוינכות 32-ב דייוצמה רקבורק

 תונכיתל סינתינ םיפסונ 16-ו לעפמב םיתנכותמ

 08"15 גוסמ איה תרפופשה .שמתשמה ידי לע

 .מיימ 0.28 לש תודוקנ חוורימ םע

 וו ]כ[ ,אויכוס 8 0%
 קא 1, 0

 הלש רויאה תנכותש ,חא 0741, כמ510א תרבח

 -זב ,םינעוצקמה ןיב םיחבשל התכז ת[אדפח

 -לק רויצ ילכ לש האלפנה רוזחישה תלוכי תוכ

 םשב ,תמצמוצמ הסריג האיצוה ,םייסא

 סינווג 256) תויביס 8-ב הדובעל ,5א דם

 םג  ,תבתרומה הסריגב ומכ | .(םירופאו

 ,'םיפציי הריחב תוחולב תשמתשמ 5א ד

 .יוצר םוקמ לכב ךסמה לע סקמל ןתינ םתוא

 דחא לכו "תונמוא ירמוחיי חולב םילולכ םילכה

 -יאה תרדגה ללוכ ,קייודמ בוציעל ןתינ םהמ

 -כו חטש יוסיכ ,הגיפס) ריינה םע היצקארטנ

 -יכ ,תובברעתה) סירחא עבצ יחטש םעו .(המוד

 תונימז תונכותה (המודכו תופיקש ,ןוילע יוס

 -יב תוקוושמ ןהו שוטניקמלו 6-ל תואסריגב

 .מייעב צכרמ אטרא ידי לע לארש

 .216ו/כ / .21ןכש

 "ןיא-יידילוהייו י'גומלא ףוחיי תונולמה תותשר

 תרבח לש | 1/\אא/ג8א תנכותב ורחב

 תודוקנ תכרעמו תימואלניבה 100 זא

 תורבחה יתש .או[0805 תרבח לש הריכמ

 .1.0.א.8 תרבח יייע לארשיב תידעלב תוגצוימ

 .מייעב תובשחוממ לוהינ תוכרעמ

 ק6 תשר לע תלעופ 13אא/:8%א תכרעמ

 םינושה םיביכרמה לכ לש תורשקתה תרשפאמו

 תכרעמב .רישי ןפואב יזכרמ תרשל ןולמב

 לש םיכרצל םיידוחי ,םישדח םיחותיפ םימייק

 םיזוח לוהינ  ,מייעמ :ןוגכ .לארשי  תנידמ

 תועיסנ ינכוס תונובשח לוהינ ,םייעבטמ-בר

 ,הפוק ,הלבקה תא תלהנמ תכרעמה .(61)

 הנכותה תרשקתמ ןכ ומכ .תוריכמ תונמזה

 בויחל או10805 תרצותמ הריכמ תודוקנ ךרעמל

 לש םינופלטה תייזכרמלו םירדח לש יטמטוא

 .תיטמוטוא םיוק תריגסו החיתפל ןולמה

 טקפמוק לע הדמול תכרעמ תללוכ הנכותה

 תרשפאמו היצלומיסל תשמשמה | ,קסיד

 הדובעה ךרעמב בלתשהל םישדח םידבועל

 .תוליעיבו תוריהמב ןולמב

 סיפסונ םירתא רפסמב ראב תלעופ תכרעמה

 .הדאמר ןולמו לטורשי תשר :ןוגכ

 2 /0 >/(2- 0 ככל

 הזירכה ,לבונ תרבח תגיצנ ,םיבשחמ בושמ

 יילשכ-לאיי הלעפהה תכרעמ ,5ז 1[ לע ץראב

 השדחה תכרעמה .תוימוקמ תרושקת תותשרל

 תשר תרשש יוכיסה תא ספאל הניטקמ

 .תרחא וא וז הביסמ לופי תימוקמה תרושקתה

 םישיגרה םינוגראל תדעוימ השדחה תכרעמה

 לע תססובמ איהו ,תוכרעמ תוליפנל דחוימב

 םיהו םיתרש ינש תלועפ רמולכ ,םיתרש ףוקיש

 תרשה לע תעצבתמה הלועפ לכ .דחא םוקמב

 ךכבו ינשמה תרשל ידיימ ןפואב תרבעומ ישארה

 .תשרה תא טלחומ ןפואב הבגמ אוה

]0/09 03/5 - 6 

 םישמתשמה לכל ףיקמו םלש הכרדה רפס

 רפסה .היתומדוקו 6 הסריגב ךֶקַה תכרעמב

 ,הנוכנה ותלעפהו בשחמה םע תורכיה םג ללוכ

 לכו תודוקפה לכ לש רבסהו טוריפו ,דומיל

 .םירטמרפה
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 בועחמה רצל הבוח ךירדמ

 םע דעצ רחא דעצ ,יטקדיד ןפואב השענ דומילה

 תודוקפה לכ לש רבסהו תובר ךסמ תואמגוד

 תקיחמ ,םיצבק תרבעה :תוידוחייהו תושדחה

 תסיחד תרזעב קסידה חפנ תלפכה ,תוירפס

 סיצבק רוזחשו יוביג  ,סוריו-יטנא ,םינותנ

 לע טרופמ רבסה .(גח6666) הקיחמ רוזחשו

 ,םפוד-ו םס1זא תוינכות ,ק055₪1.. תפטעמה

 ,קסידה ןוגרא ,תוירפסהו חישקה קסידה לוהינ

 תצאהו הווצא יצבוק תנכה ,ןורכיזה לוהינ

 .05 6 לש הלעפהו הנקתהל הכרדה ,עוציבה

 וריחמו ימע 357 ,ימע-דוה תאצוהב אציש ,רפסב

 - הנכותה תזרכה עצבמב) מייעמ ללוכ חייש 5

 .(חייש 9

 4 6 7 יי 7
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 הספדה תכרעמ לע השטרכה 068 תרבוח

 סיפדמה ,רתויב ריהמ רוייל עונמ לע תססובמה

 ףד 500,000 לש הדובע רשוכב הקדב םיפד 5

 עונמ לע תססובמ 0א15 46525 תספדמה .שדוחב

 בולישב תיתפרצה 068 לש המצוע בר

 תוספדמל רתויב תינשדחה | היגולונכטה

 .0או5-ל תידעלבה - סחסשא

 ,ריינב רתויב ללכושמ לופיטל הננכות תספדמה

 40-ל ןוימ ,(תידדצ-וד) סקלפוד תספדה ןוגכ

 ,תורבוח תספדה ,יטמוטוא רורפס ,םיאת

 .דועו םיבו'ג בקעמ ,תורבוח ךודיש ,ףוסיא

 בושחמה תוביבס לכל תרבחתמ תספדמה

 גוסמ תרושקתה תותשר לכלו תורכומה

 .דועו ך6קק , 060861 ,10א6ח-םותק ,!ח6חו6|

 :ללוכ תספדמה תופשו תויצלומאה ןווגמ

 ו ב
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 המה הדחה הכתה תמש הע דזה שש נוה קובלט שבב

 661דד-4, ,אק-ק61.5 ,2-ו 1 תומר טפירקסטסופ

 .ם/וקאמפפ תפשו 1א03 ,11ה6 לתת!( 2

 0א5 תגיצנ ,רזייל .תוכרעמ ג.א.מ תרבחמ

 אוה תספדמה ריחמ יכ רסמנ ,לארשיב

 לחי תוחוקלל הקוויש ייכו ,(בייופ) 570,000-כ

 .שדוחה

 5006/2 ]00/5000 ווזמו

 םירצומ לע הזירכה הידמיטלומ סקיפרג תרבח

 :0854ד1/8 לש סישדח

 סיטרכל רבחתמה סיטרכ אוה \/גצ6 813607 6

 רשפאמו 5סטת6 81ג₪6ז 16 452 יעוצקמה לוקה

 לע טסיד טקפמוק לש המרב הקיזומ תעמשה

 הקינכטב שומיש ידכ ךות .ק6 םאות בשחמ יבג

 ש/גו6 ,םימוגד תולוק זוטניס לש ,5-חוט לש

 איבמו 06ח6] או101-ל תומיאת רשפאמ 81500ז

 םתוושהל ןתינש ,םיתוכיא תולוק ?6-ה סלועל

 סירקיו .םייעוצקמ םירזיסטס לש הלאל

 .הברהב

 תרבחתמה ,תינוציח הספוק איה או101 3150ז 6

 50טח6 186: יסיטרכ לש או[פז-ה רוביחל

 .ולש רזיסיטניס ביכרה תא השעמל הפילחמו

 המרב םילילצ לש העמשה תרשפאמ הספוקה

 ןגרואל תורישי סג הרבחל ןתינ) רתויב תיתוכיא

 העיגמ םירצומה ינש סע .(בשחמל רוביח ילב סג

 .אוזפז תוניגנמ תכירעל תיעוצקמ הנכות

 ריקו 05 עסק

 ,השדח הריהמ תספדמ לע הוירכה דרקפ טלויה

 תנייטצמו ,תרושקת תותשרב תרשל תדעוימה

 (הקדל םיפד 17) ההובג הספדה תוריהמב

 ריהמ ₪156 דבעמ .(60027]) ההובג הנחבאו

 תא םיקפסמ 34א/8 דע בחרומ ימינפ ןורכזו

 .ההובגה הקופתה

 השולשל ליבקמב תספדמה תא רבחל ןתינ

 םילוקוטורפ 8 תחת דבוע דחא לכשכ ,תורוקמ

 תא תיטמוטואה הזמ תספדמה .תינמז-וב

 תא הניזמו תוספדה רות תלהנמ ,םיטמרופה

 תועדוהו רנוטה ,ריינה בצמ לע עדימב שמתשמה

 לש היצפוא ףיסוהל םג ןתינ .תורחא הקוזחת

 .ףדה ידיצ ינשמ הספדה

 קיס 07/7 ודו

 3.0 הסריג תונימז לע הזירכה לארשי 6 תרבח

 יקסע לוהיל תמדקתמה תכרעמה לש

 השדחה תכרעמה .לארשיב 6-5

 בר ,תיעבטמ בר ,תיתנש בר תוליעפ תרשפאמ

 יביכר .תידמימ ברו (תינמז וב תופש 6) תינושל

 ,חייהנה :ראשה ןיב םיללוכו םיירלודומ תכרעמה

 תונמזה לוהינ ,תוחוקל לוהינ ,םיקפס לוהינ

 סיסכנ לוהינו יאלמ לוהינ ,שכר לוהינ ,תוחוקלמ

 .םיעובק

 קיסיזכ .(01/9/ו ]כו ולב קסרי
 .ווא]

 תירבעה הסריגה לע הזירכה טפוסורקימ תרבח

 הסריגה .תונולחל 2.0 קיסייב לאוזיו תנכותל

 תופסות 300-מ הלעמל תללוכ השדחה

 תויצקילפא חותיפ םירשפאמה | ,םירופישו

 הלק השיג ןתמ ךות ,רתוי תוליעיו .תוריהמ

 הדובעה תביבס לש תומדקתמ תויצקנופל

 תרשפאמ הנכותל תירבעה הסריגה .תונולח

 תונולח תביבסל םימלש סיירבע םימושיי חותיפ

 תירבעה הסריגה .תוטשפבו תולקב תירבעב

 .דבלב תיסיסב קיסייב לאוזיוו תסריגל תעצומ

 תרבח העיצמ תיעוצקמה הסריגב םיניינועמל

 תילגנאה הסריגה תא הבסמה הכרע טפוסורקימ

 .אלמ ירבע חותיפ ילכל

 ₪]שןק 0279 ןכש/ 6.0 09%

 לז אא

 הזירכה תיאקירמאה רווטפוס גנילוורט תרבח

 תרבעהו תרושקתה תנכותל 5.0 הסריג לע

 גנילוורט תגיצנ ,קטזא תרבחמ .קנילפל םינותנה

 השדחה הסריגה יכ רסמנ ,לארשיב רווטפוס

 עונמל ידכ בשחמב רודימ תריצי תרשפאמ

 םישרומ םניאש םישנא ידי לע םיצבק תקתעה

 וא תוירפסל השיג סוסחל ןתינ הז ךרוצל .ךכל

 רוציל ,םישרומ סניאש סישנא ינפמ םיצבקל

 םילבגומ םיצבק וא דבלב האירקל םיצבק

 תלוכיל תודוה רתויב תינויח וז הנוכת .הקתעהל

 .תרושקת תותשר תחת םג דובעל הנכותה

 תחת הדובעל היצפוא תללוכ השדחה הסריגה

 קשממ תויגולונכטב שומיש ךות | ,ו/וחסש5

 תלוכיו ,ייךלשהו רורגיי ןוגכ ,תומדקתמ שמתשמ

 בצקב תכמות תרושקתה תנכות .עקרב הדובע

 עצומ רצומה .115.2 אטק< דע םינותנ תרבעה

 רישי רוביחל לבכ תללוכ תחאה :תואסריג יתשב

 בשחמ רוביחל תדעוימ הינשהו בשחמל-בשחמ

 .תרושקת תשרל

 וקסב/90 ןייןסיפוו שין 9

 לע הוטירכה םיבשחמ ורקימ םישילא תרבח

 םינותנ תלצהל 8856-ש םשב שדח רצומ

 ,רצומה .שאר תוקסרתה רחאל םיקסידמ

 דחוימב םאתומ ,צייצ תרבח סע ףותישב חתופש

 .םיסוחד םיטקסידמ םינותנ תלצהלו 005 6-ל



 ל

 לש תינכפהמה הזרכהה ידה ומדנ אל ןיידע

 תובהלנ תובוגתל םידע ונא רבכו 5

 תינשדחה הסיפתל סידקת רסח ףקיהבו

 רושקה לכב [אוקאסש-ה תנכות הגיצמש

 .סיינורטקלא תונויליגב םכחתותמ שומישל

 בושיחל תימניד 815 תנכות הניה [אוקתסצ

 ןווכמ תונכת לע תססובמה סילדומ חותינו

 הניב לש םיטנמלאו (0ט66ט) סיטקייבוא

 ריבחת יטפשמב שומיש ללוכ ,תיתוכאלמ

 הז גוסמ תונכות .תואחסונב תרבודמ הפשב

 סילודג םיבשחמ לע ,התע דע ,תומייק ויה

 לע רוקמב החתופ אוקא0 סגו דבלב

 קר .אמאד תרבח לש שא[זא יבשחמ

 הנכותה תא סוטול הבסה הנורחאל

 .ק6 יבשחמל ואזאפסש/5 תביסב הדובעל

 תודומעו תורושב תשמתשמ הניא הנכותה

 תוצובקב אלא לדומה תמקה ךרוצל

 ,68007 :לש היכרריהב תויגול תוסחייתה

 תובתכנ תואחסונה .6478608צ-ו פא

 - תוסנכה = חווריי :ןוגכ םדא תפשב

 ןתינ אל וב ,ליגר ןויליגב ומכ אלו ייתואצוה

 813 - :ןוגכ אחסונ לש התועמשמ ןחבאל

 תרוקיב תרשפאמ וז הדבוע ...046 * 1

 לשו הקיגולה לש (םדא תפשב) תידיימ

 .בושיחה תונוכנ

 הדובעב 80% ןובסח

 עיקשמ ,ליגר ןויליגב ,תפטוש הדובעב

 סינותנ תשקהב ונמזמ 20%-כ שמתשמה

 תיינבב 80%-ה רתי תאו דוביעל סיימלוג

 רמוחיי לש םיבושיחו סיחותינל םילדומ

 ןונכתב עקשומ ונמזמ הברה .ייסלגה

 רשפאל ידכב סישדח תונויליג לש המקהו

 תוחוד תקפהו סינותנה לע הנוש טבמ

 .סינותנה סתואמ לבא - םינוש םיכתחב

 !80% םתוא תא השעמל ךסוח [אוקפסצ

 תונויליג תונבל ךרוצ ןיא [אוק80-ב

 הנכותה .קיפהל וננוצרבש חוד לכל סישדח

 לדומה יונישו ימניד ייבוביסיי תרשפאמ

 ךות ,ךתח וא ,תולכתסה תרוצ לכל יסיסבה

 המ לכ !דבלב 6478008 ירותפכב שומיש

 יוצרה רותפכה תא רורגל הז תושעל ךילעש

 לבקת דיימו ךסמב תוניפה תחאל

 !ךסמה לעש סינותנל הנוש ךתח/חוד

 1 :] רנמ|[שיב 5

 תלבקתמ 1008 קץ

 !סידקת תרסח תובהלתהב

 דרפנ רוזאב תואצמנ תואחסונהש ןוויכמ

 וב ליגר ןויליגב ומכ אלו) םינותנהמ

 ןתינש ירה (אתה תבותכל הרושק החסונה

 לככ םינותנה לע רתלתאלו ייבבוסליי

 החסונ ולו ךורעל וא לפכשל ילבמ ,ץופחנש

 לש (ץוטשפז) ןמוי תלהנמ הנכותה .תחא

 ףודפידה לע הלקמו סינושה סיבוביסה

 .תימניד תולכתסה ךרוצל סהיניב

 לש בושיח תונויליג אורקל תעדוי הנכותה

 לע תרמשמ ךכבו 8808 לש וא 3

 שדח לדומ תמקה םג .תומייק תודובע

 לכמ ןמז תוחפ הברה תחקול [אוקא0/-ב

 לדומה תא סיקהל שיו ליגר בושיח ןויליג

 לכונ המקהה רחאל .דבלב תחא סעפ

 הנוש הנבמבו תוחוד רופס ןיא ונממ קיפהל

 טירפת תודוקפ לע השקה אלל - חוד לכל

 ...םירותפכ ""תרירגייב אלא

 לוהינ ילכב הביפהמ

 .הז סוחתב תיתימא הכפהמ וזש קפס ןיא

 ןמזה תא םהל ןיאש סיקוסע םילהנמל

 ןויליג לע הפוצר הדובעב עיקשהל

 תא חתנל סיכירצשו ליגר ינורטקלא

 - םיכתחו תורוצ רופס ןיאב סינותנה

 תלגוסמ הנכותה .הבוח אוה [אקפסצ

 סינותנ יצבק לש גוס לכ טעמכ אבייל

 .יזכרמ בשחממ ייסלג רמוחיי ללוכ

 דחוימב רישע סיפרג ןווגימ הנכותב

 ןתינש ךכ יתימא ןמזב םיפקש תוגצימו

 הגצהה ידכ ךות ףקשב סינותנ תונשל

 השענ םיפרגהו ןויליגה בוציע .הלהנהל

 ךות ,רבכעב ינמיה שקמה לע הציחלב

 םיטקייבוא יוהיזל ימניד ןונגנמב שומיש

 .םייפרג

 77[568-ה תפש תא הנכותב הלילכה סוטול

 יחתפמו םיננכתמל תדעוימה השדחה

 ןתינ 508171 תרזעב .(515) לוהינל תוכרעמ

 ,תגצימב סיכילהת לש היצויטמוטוא עצבל

 (ייסיבוביסיי) םינוש םיכתח ןיב רושקל

 רזע ירותפכ ןייפאלו תימניד הרוצב

 ןיבמ וניאש להנמה לש שומישל (16088)

 רותפכ לע וחלל עדוי לבא סיבשחמב לודג

 ןותנ וא ףרג וא חוד לבקל ידכ ...ךסמב

 .לדומה ךותמ והשלכ

 [אוקאסצ תנתונ םהל סייסאלק םימושיי

 בר ביצקת :לולכל סילוכי םלשומ ןורתפ

 ,תוכייתשה תוצובק יפ לע ריחמת :תקלחמ

 רוציי תוחוד ,תוחוקלמ הייבג תוכרעמ

 חותינ ,תיתצובק תוגלפתה יפל הריכמו

 חותינ ,האוולהל וא העקשהל תויצפוא

 לש תורדס םע תועונת לש תוסטרכ

 .דועו האוושהל סינוירטירק

 טהול הזה רצומה...

 לע זאוקאסצ תונורתי יבגל םילאוש הברה

 אל השעמל .1-2-3 וא 58688. :ןוגכ םירצומ

 בושיח ןויליגל 1אוקפסש תא תוושהל ןתינ

 תינשדחו הנוש הסיפת וזש ןוויכמ יסאלק

 לש חותינהו ןונכתה תרוצל רושקה לכב

 1.6. פטסג\ בתוכש יפכ .םייקסיע סילודמ

 םע טפוסורקימש ןמזבי' :26 א!392וח6-ב

 רואב וכז ורפ-ורטאווק םע דנלרובו לסקא

 רצומה אוה סוטול לש !אוקאסצ ,םירוקרזה

 הרוצב השדח הסיפת וז ... תמאב ינשדחה

 רתויב רידאה רבדה איהש ,תילאטוט

 לוכי ינאש שומישל רתויב לקהו ותמצועב

 הממ הנוש ךכ לכ אוה ...יתעדב תולעהל

 דע ייינורטקלא ןויליגיי אורקל םיליגר ונאש

 ןוחבל סלוכל ץילמהל אלא הרירב יל ןיאש

 ייטהול הזה רצומה ...ותוא

 ךניה םא :רמולו םכסל ןתינ ייעבצא ללכייכ

 ךניאו יסאלק ינורטקלא ןויליגל ליגר

 ךל ןיא וא ןמזב ןוכסיחל ךרוצב שיגרמ

 וניא !אוקאסצ - ןויליגהמ רתי תושירד

 היגולונכטל חותפ ךניה סא .ךליבשב

 יכילהתב ידימת רופיש שפחמ ,השדח

 ןויליגב שומישה ןמזב רצקל ףאושו הדובעה

 התאש הנכותה וז [אוקאסש - ינורטקלא

 .ךירצ

 תאיןליחיי העיצמ יביסרגא תוריכמ עצבמב

 .דבלב רלוד 199 לש תורכה ריחמב זאקס

 הכרעה תא הז ריחמב לבקמ חוקלה

 .רזעה תורפס ללוכ האלמה

 :תומגדהו םיטרפל
 ,לארשיב 1.0705 תציפמ - ןליח
 03-5122239 :'לט
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 םישדח םירצומ

 תועבונה תויעבל ןורתיפ תתל דעוימ ₪₪56-0-ה

 אל ןהמ האצותכ רשאו חישקה קסידב תולקתמ

 ,וליעפהל וא חישקה קסידה תא לחתאל ןתינ

 םיבושחה | םיצבקל עיגהל ןתינ אל ןבומכו

 תכרעמה תלעפה .וכותב םירוגאה םירקיהו

 הבושח היצמרופניא וילע ,לוחתיא טקסיד תרציימ

 לנותנ תרימש :רתיה ןיב ,חישקה קסידה תודוא

 לוחתיא ינותנ ,קגתדחדוסא ד818-ה 0א105-ה

 תואלבט לש ףצר תרימש ,לחתאמה קסידל

 יצבק ,קסידב לוחתיאה תורזיגו תורדגהה תאצקה

 לכ ,(00א₪10.55-ו 40705680.847) לוחתיאה

 סיפסונ םיבר םינותנו ,םישורדה כא]/85-ה

 רוזחישו תישקה קסידל ןיקת לוחתיא םירשפאמה

 .וב ןקתומה עדימה

 ךותמ יטמוטוא ןפואב תולעפומ תולועפה לכ

 שומישמ האצותכ רצונש לוחתיאה טקטיד

 ןמזו רכינ יפסכ ןוכסיח ךות ,8050-0 תנכותב

 תיצקנופב הכימת איה הבושח תידוחי הנוכת .רקי

 תפנ תלפכה תונכותו 205 6 לש 6

 .דועו 8740א58 ,כ00815 ם18%א ןוגכ קסידה

 םיסוחד םיקסיד לע אצמנה עדימ רוזחיש עודיכ

 .םיליגר םיקסיד רוזחישמ םייתעבש השק

 קווישמ סואאב .יספוק

 וע אווכ 2

 ,עיצמ "ןויסי בשחמה תועוצקמל רפסה תיב

| 452 

 (32 ימעמ ךשמה)

 208 תחת סג טפירקסטסופ ינפוגב שמתשהל

 ינפוג .טפירקסטסופ תומאות ןניאש תוספדמו

 .דבלב \/ותאסא5 תחת םילעופ דחוס

 -פא רוציל תורשפא םג תללוכ 205-ה תנכות

 תואה חטש יולימו הללצה ומכ ,םידחוימ סיטק

 לק וא םיטקפאה שומימ .תויפרג תואמגודב

 ךמסמל סילברוסמ םידוק תפסוהל קקזנ התאו

 -מל תיסחי .הדחו הרורב האצותה לבא ,ספדומה

 ,שחחו6דץק ,םינפוגה קושב הלש תירקיעה הרחת

 -הב םייוסמ שוטיל הרסחו טעמ תיטיא הליבחה

 -יא םינפוג 6 יפמ רתוי לבקמ התא לבא ,הנקת

 .סייתוכ
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 תכרעמ לע השדדח תדדומתמ

 ךלש הנעפהה

 ןא6אד-ה תא לסחל טילחה סבויג ןביטסש רחאל

 לע םיירוקמה ויתונויערל הרמוח תמרופטלפכ

 1993 יאמ לארשי 0

 םישדח םירצומ < תוילארשי תורבח לש תועדוה = יקסע עדימ * םיתוריש +

 החמתמה יי'תיקוויש הנובת-תילכתיי םע ףותישב
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 .(ורקמ תודוקפ לש רישע ףסוא ףוריצב

 -ימ רפסמ ,ןמצע תואלבטל סחייתנש ינפל ךא

 .הרהזא תול

 םג ,הנוש ייתוישיאיי ילעב םירצומ ןיב האוושהה

 דחוימב ךא ,תחא הביבסב םילעופ םה סא

 -יעב הניה ,תונוש תוביבסב םילעופ סה רשאכ

 תינחלוש רואל האצוה

 .תית

 סחיב הלש "ןימאמ ינאייה תא שי הנכות לכל

 יכרצל סחיב תונוש תועיבקו הדובעה תרוצל

 סחיב תונייוצמה תונוכתה רפסימ .םישמתשמה

 תואצמיה .ומצעלשכ דדמ הווהמ וניא הנכותל

 לש הדמעמ תא רפשל ילוא הלוכי תובר תונוכת

 -למ הניא ךא ,האוושה תלבטב תמייוס הנכות

 -ישה תדימ לע חרכהב תדמ

 לולכימב השענ ןכאש שומ

 ףטוש שומישב | ,תונוכתה 2 הדטנו שגד | ףד-בד עח|ו-

 .םישמתשמה תיברמ ידי-לע = | (םהי - ופ | 5 2

 ראב | תכמותה הביבסב הגוצת

 ןתינ םימושיי ןיב היצרגטנ 622 || 2 םולכ תכרע
 רוע ילכב שמתשהל 5 % ס ס ד ס הפדעה יפל םילכ רודיס תכירע תלוכי |

 טעמכ | םינוש  ייםיינוציחיי שש הס
 ס . 0 . - לגרסב ןמס סוקמ חוויד

 הנכותב םיבלושמ ויה וליאכ - .
 0 <. ס . + ןמס תוטנידרואוק חוויד

 ןיא האוושהה תלבטב .המצע % % ס *% % יה ו

 ,הלאכ רזע ילכל תוסחייתה *% +. ס % % כ

 תושיגנה תונוכתל קר אלא .% 0 ס 0 % 0

 .הנכותה ךותמ תורישי 0 (9) (0) (0) ס םיטקייבוא תליענ

 57 1 ס 5 2 | | םינוש הלדגה יזוחאב דומעב היפצ יבצמ
 תמייק תמייוסמ הנוכת תויה

 : 0 . % ס (6) ס (6) היוצר תיתורירש הלדגה ןייצל תלוכי

 0 ו 2 2 ₪ 3 0 ינמיו ילאמש םידומעב תינמז-וב הייפצ

 הלנה פט מת (6) (9) ם .2 ם םידומע ןיב סיטקייבוא תרירג
 תא החינמה הדימב תלעופ לוד

 -וצב וא ,הבוט הרוצב ,תעדה
 הלועמ הר .2 2 9 2 % תורגסמל תוטנידרואוק ןויצ

 . ו

 / % 1 (9) ס 2 % םייפרג םיטקייבואל תוטנידרואוק ןויצ

 ס ס 9 . ס ןמסה םע תיתגרדה הזזה

 תונכותה לכ ,אמגודל ,ךכ 2 2 .2 ס % םיבאטל ירפסמ ךרע ןייצל תלוכי

 -טב תוסחייתה שי ןהילא < 0 (9) 3 % ינשה יפלכ דחאה םיטקייבואל רושיי
 -עב הדובע תורשפאמ תואלב % 0 | ס 0 % ו

 -שמ סילדבה שי ךא ,תירב הירג מיט

 הכימתה תדימב םייתועמ אל = | 1-999 | 4-720 | 8-720 | 0
 ,שאשס ומכ הנוכת .תירבעב לבגומ | טקנופ | טקנופ [ טקנופ | טקנופ תוא ילדג חווט

 -מה ןמ קלחב הלוכי ,לשמל 8 ל | טקנופ ו [טקנופ ד | טקנופ 1 לש תוציפקב
 -פל סחיב קר לוחל םירק % | 4 6 | + | < תום

 םירקמב ,תומייוסמ תולוע % (9) 9 9 ס ₪ הנכותה ךותמ םידמצ תכירע תלוכי
 לש תומר רפסמ ןנשי םירחא | % % (0) ב 3 תויתוא ןיב ללוכ ףופיצ

 ולאכ תויצאיראו .טאפס 2 2 ס (9) 9 -- 510411 3

 -טב יוטיב ידיל תואב ןיא | 2 2 2 9 (5טקטז5ס וקו) יליע טסקט

 .האוושהה תלב %| 4% | 4% | % | 4% (6טט901ק1) יתחת טסקט
 הנוכת | ,םירחא | םירקמב 2 3 2 . 2 הרושה סיסב יוניש

 ךא תמייק .הניא תמייוסמ . 6 - . ה יסיסבה ריחמב םילולכ םיטנופ רפסמ

 הבחרה/הרצה
 יפו הל אוצמל ןתינ

 כ | 2 (9) ס 2 2 הלולח תוא רידגהל תלוכי

 7 8 םיחלצומ) 2 ס 9 9 ס הלולח תואב וק יבוע רידגהל תלוכי
 -חא תונוכת בוליש תועצמאב 0 0 7

 5 % ס 2 ב כ סינוויכה ינשל טסקט תייטה

 י 4 ס ה ₪ ם / ם הייטהה תיווז תא עובקל תלוכי

0.000" 
 "הילוחק הנוהח 'צח" % | סמ | וס טסט בובוס

 הטבהדה
 רואל האצוה תנכות תשיכר יולת | יולת

 , 2 2 20 זוש6[ | וז הנטקה/הלדגה
 הנותח יצחיי הניה תינחלוש

 2 2 (9) 2 60 | לודג ףדל טלפה רשאכ "םיחירא ףוריצ"
 -ותה ריחמל רבעמ .ייתילותק

 לכ הובג תויהל יושעה ,הנכ | לודומ תשיכר בייחמ < יטנוולר אל [1  םשוימ וניא 0 יקלח * םשוימ 6

 םע דובעל לכונש ידכ

 תינחלוש רואל האצוה תנכות

 תפטושו האלמ הקפהל

 ךרוצ שי ,תירבעב םיטסקט לש

 הנכותה לש תימינפ הכימתב

 .תינושל-וד הדובעב

 -ונ םילודומו םיטנופ סע 382 ריחמ) ומצעש

 עיגהל יושע ,תואחסונו דוקינ ןוגכ ,םיפס

 -ותה תריחבל שי ,(דיחי קתועל ראלוד 4,000-ל

 תווט-תוכורא = תוולנ | תויועמשמ | הנכ

 .(דועו סדא-חכב העקשה ,תויביטקודורפ)

 -חת וניה הקיפרגהו רואל האצוהה תונכות קוש

 תונושה תונכותה תונוכת רשאכ ,ימאנידו יתור

 .תובורק םיתעל תונתשמ ,ןהמ תרזגנה תלוכיהו

 לש םתופרטצה תא ןובשחב תחקל שי ,ףסונב

 לש תירבע הסריג ןוגכ ,קחשמל םישדח סינקחש

 לע תדמועה טפוסורקימ לש \/סזש (סז \/נת6סופ

 .קרפה

 -ומה סדק-ה תונכותל סחיב רמול ןתינ ,הללכהב

 -תמ ?6-ה תביבסל תונכותהש ,הלבטב תועיפ

 -מו ,םיכורא םיכמסמ דוביעל רתוי תומיא

 ךילהת לש תיסחי ההובג היצזיטמוטוא תורשפא

 -לו םיטקפסורפל רתוי המיאתמ ףד-בר .הקפהה

 -ומכ ,תרמוא תאז ןיא ךא ,ןטק ףקיהב תודובע

 .ףד-בר תועצמאב סירפס דבעל ןתינ אלש ,ןב

 הבוט היצרגטניא תרשפאמ שוטניקמה תביבס

 ןה ,תורחא תונכות ןיבל כדק-ה תנכות ןיב רתוי

 -תמ שוטניקמה לש הלעפהה תכרעמש ינפמ

 ןהו ,ק0-ה תביבסב תויוצמה ולאמ רתוי תמדק

 -עב הלעפהה תביבסל תויפיצפסה תויעבה לשב

 הדובע תורשפאמה 26-ה תונכותלו ,ץראב תירב

 .תירבעב

 הלולכה תידוחי* תיפרג הביבסב תלעופ 2

 וא 05%-ל התוושהל ןתינש) הנכותב

 ינמז-וב שומיש רשפאמ וניאש המ ,(0/\060ז85-ל

 םג ,הריחמ ומכו ;תורחא תוצופנ תונכות םע

 -סב טעמל) וז הנכות לש הירכועב אוה הז רבד

 הנחת שיש וזכ איה הדובעה תקולח הב הביב

 .(הנכותב תפטוש הדובעל תשמשמה

 םע קר תלעופ הרוטנו תנכותל תירבעה הכימתה

 היהי ךכש ןכתיי ,תילגנאה הסריגב \/!ת6סושצ

 ,וז הלבגמל עדומ ינאש ךות) .לבגומ-אל חווטל
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 הסריגב ואותחסשפ תחת הנכותה תא יתנקתה

 -תה םדוק םישדוח רפסמש ןןוויכ ךא .תילגנאה

 הלש הכרדב הפיסוהש ,שגד תנכות תא יתנק

 ,תילגנאה הסריגב \צוחשסשמ-ל תירבע הכימת

 קר .לועפל ייהבריסיי '/טחזטזג-ל תירבעה הכימתה

 תילגנאה הסריגב \צותטסשפ לש שדחמ הנקתה

 סע םידבוע רשאכ םג ךא .(היעבה תא ייהרתפיי

 ךותיח ינמיס

 3201 יעבצל הדרפה |

 קזססס58 ויעבצל הדרפה

 5 \בוקל הספדה

 יספדומה דומעל תוטנידרואוק יוניש

 ביטגנל הכיפה

 אירק אלל הכיפה

 הבירע

 = טסקט לש הפלחהו שופיח

 םידוק לש הפלחהו שופיח

 טו 0

 תילגנא תויא תקידב

 ₪ תירבע תויא תקידב |

 םיפיעסל יטמוטוא רופסימ

 = 45611 דודיק תפש

 הנורחא הרומש הסריגל רוזחל תלוכי

 םיחותפ םיכמסמ רפסמ

 ןמז קרפ לכב תיטמוטוא הרימש

 וילא הציפקו ןמס סוקמ ןומיס

 תרזוח הניעטל ןמסה סוקימ תרימש

 = ךפיההו טקקטזסג8ט-ל רכה |

 0112008ז0-ל תרבטצמ הקתעה

 םיבורא םיכמוטמל רז ילב

 םיניינע חתפמ תריצי

 סיניינע ןכות תריצי

 קרפ-בר

 תובלוצ תוינפה

 תונומת תמישר

 .תואלבט תמישר

 תושערב הדובע
 דיחי קתועב תינמז-וב םסישמתשמ

 דבלב האירק ץבוקכ ןומיס

 "חומכח" תואלבט
 סיאת

 םםיאתל תשר תריחב

 םיאתל סיווק תריחב

 םיאת לוציפ/גוטימ

 תואחסונ

 תתובכרומ תואחסונ תכירעל הפש

 תידרעלמה הביבסל רזע ילכ

 ימאניד/יטטס ךיראת בוליש

 תומישר ךותמ תובותכ/תומש גוזימ

 םיסקפ תלבק/חולשמ

 םשוימ וניא 0  יקלח * םשוימ
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 תינחלוש רואל האצוה

 תילגנאה הסריגב \/ותנסשפ תביבסב הנכותה

 תירבעה הכימתה ןיב תושגנתה םיתעל תמייק

 וא 460% 1641 ןוגכ) םינוש םימושייל
 .(או!גסס0 א לש קו

 ףסונ םוסחמל אמגוד סיווהמ םיירבעה םיטנופה

 -ומא \צותסש5 תביבס .האלמ היצרגטניא ינפב

 לצנל םינושה םימושייל רשפאל הר

 ךא ,םיטנופ ןוגכ ,םיפתושמ םיבאשמ

 הקתעה דגנ הנגה תרוצכ םא

 השיפת לש האצותכ וא ,תיקוח-יתלב

 תונוש תורדגה תונושה תונכותל ,הנוש

 -נה םיירבע סיטנופ .םיוותה תכרעמל

 םע םידבוע םניא שגד םע םישכר

 .ךפיהלו '/6חטנזג

22 

 (םולהי)

 ?הקיברג חונכוח 'בגל הו 99

 הכימתה הקיפרגה תונכות םוחתב

 הבושח תיארנ תירבע לש אלמ בולישב

 -פמ איהש רבדה שוריפ ןיא ךא ,תוחפ

 -ותש ןוויכ .תיתועמשמ תויהל הקיס

 -סב ןה ,תוירלופופה הקיפרגה תונכ

 ,ק6-ה תביבסב ןהו שוטניקמה תביב

 ,תימינפ תירבע הכימת אלל תונכות ןה

 תוביבסה יתשב םישמתשמה לע

 .תונוש תויעב םע תויחל יידומללייל
 9|9|6|2|ס99|0 9 <
= 

 ס|%|%|ס|%|5

 ב

 תביבסב תירלופופה ,תז660ח4-ל סחיב

 -תל תורוצ רפסמ ועצוה ,שוטניקמה

 ןוגכ) | תירבע | בולישב | הכימ

 םג ךכו ,(0768/\880%-ו 6116016

 -סב תירלופופה ,60₪10זגא-ל סחיב

 -יא לש תירבע הכימת) 6-ה תביב

 .(ןוויכ לש הכימתו טקפמ

- 
 סחיב ןייצל ןתינש תוצופנה תויעבה

 הכימת תועצמאב ,תירבעב שומישל

 -יעל סחיב רקיעב תועגונ ,וז תינוציח

 סינוש םירטמרפ ייונישו טסקט ןוכד

 -ישל ,(ךורא טסקט לע רבודמ רשאכ)

 ,םירפסמו תילגנא לש םינוש םיבול

 -יל ,תונוש רושיי תויעב) תואקסיפלו

 הנורחאה הרושה לש ןוכנ אל רוש

 רושיי ,םידדצ ינשמ רושיי לש בצמב

 .(הקסיפה עצמאב תורוש לש לאמשל

99009 > 

 השדח הכימת ,םז6600חו תנכותש הארנ |-

 תכרעמ תבחרהכ הנורחאל תעצומה

 תויעבה תיברמ תא תרתופ ,שוטניקמל

 םע 6608ת6-ב שומישבש תומדוקה

 תורוקממ ,00ז6!זגא-ל סחיבו .תירבע

 ,הנכותה תחתפמש עדונ םינמיהמ

 תדקוש ,תידנקה 6016] 5/56חו8 תרבח לודומ תשיכר בייחמ + יטנוולר אל ב

 -עב תימינפ הכימת םע הסריג חותיפ לע תעכ

 -יג עצות יתמו םא ,תאז סע ,תעדל ןיא) תירב

 .(ילארשיה קושל תירבע הסר

 חויולע תאוושה

 -על שוטניקמ יבשחמ תויולע ןיב םיוושמ רשאכ

 בל םישל שי 76-ה תביבסב תוליבקמ תויול

 יטרדנטסה שוטניקמה .המל םיוושמ המ בטיה

 -והל שי ק6-ה תביבסבש םינוש םיביכרמ ללוכ

 .תפסונ תולעב םפיס

 ןתינ ךכו ,אקְפַוטזגוא ירוביח ללוכ שוטניקמ לכ

 ךרוצל סא ןיב) שוטניקמ יבשחמ לש תשר רוציל

 -ושמ םיבאשמב שומיש ךרוצל וא םיצבק ףותיש

 סרוביח תועצמאב טושפ (תספדמ ןוגכ ,םיפת

 .1,00311'ג|א ילבכל

 וניה הז גוסמ תשרב םינותנה תרבעה בצק ךא

 סירחוב םייעוצקמ םישמתשמו ,דחוימב יטיא

 -מה ,ק6-ה םלועבש ולאל תוהז תותשר ןיקתהל

 תורשפאמו ,ךסאטח חוחק וא םותטחושו לע תוססבת

 40 יפ) הברהב ההובג תוריהמב סינותנ תרבעה

 .(רתויו

 :אטבל שי) 58681 קשממ סג ללוכ שוטניקמה

 -מל הליעי תורבחתה רשפאמה ,הנבומ (יזאקס

 וא םיקרוס ןוגכ ,םינוש םיילאירפירפ םירישכ

 בשחמ תשיכר לקוש ךנהו הדימב

 ןובשחב תחקל יאדכ ,ןושאר

 ריחמ :סהיניבו ,םיבר םילוקיש

 בשחמ תמועל שוטניקמ בשחמ

 ןריחמו ךל תויוצרה תונכותה ₪6

 יפוא ,תונושה תומרופטלפב

 תוחוקלו י/עצבתש הדובעה

 ךלש עקרה ,םיילאיצנטופ

 םידבוע סויג תולקו ,הדובעב

 .תונושה תוביבסב הדובעל

 -זה ולא ,ק6-ה תביבסב .60-א0או יננוכו םייטפ

 -הו ,דרפנב ותוא שוכרל םיכירצ 5051-ל םיקוק

 .רתוי תבכרומ תויהל היושע ולש האלמ הנקת

 -מה לש תינבומה תלוכיה ,לילצל סחיב םג

 תביבסב תעצומה וזמ הברהב הבוט שוטניק

 .ק6-ה

 רתוי תמדקתמ שוטניקמה לש הלעפהה תכרעמ



 תינחלוש רואל האצוה

 -תה לש סינושה םיטביהל סחיב סג ,ןתומשגת יתועמשמ ןפואב םירקי ןיידע סה ,שוטניקמה | ,ק6-ה תביבסל תועצומה הלעפהה ,תוכרעממ

 -סל םינושה הנכותה יחתפמ) .תירבעב הכימ  םימגדה) 20-ה תביבסב םיליבקמ םימגדל סחיב 4קקו6-ש רחאל) .בשחמה ריחמב הלולכ איהו

 ךא ,שוטניקמה תא םיבהוא שוטעיקמה תביב | ןוגכ ,שוטעיקמה יבשחמ לש םייסיסבה -יי לע שוטניקמה ןורתי תא ססבל ןיאש הניבה

 .(םהלש קנבה ןובשח תא םיבהוא םג םה | -חמ ךא ריחמב םייביטקרטא סנמא ,880!0-ה | םימושייש ןוויכ ,ורובע םימייקה סינוש סימוש

 -קמ םישמתשמל םיטנוולר םניא ולא םיבש = -עמ הכפה ,ע0-ה תביבסל סג םיעצומ םיליבקמ

 יאדכ ,ןושאר בשחמ תשיכר לקוש ךנהו הדימב .(םייעוצ -ווישה תינחה דוח תויהל המצע הלעפהה תכר

 ריחמ :םהיניבו ,םיבר םילוקיש ןובשחב תחקל עד תונכות לש תיסחי הובגה ריחמה ,ינש דצמ .(תיק

 -ילתה ךות) 6 בשחמ תמועל שוטניקמ בשחמ ןזאמ ,ק6-ה תביבסב ,תירבע הכימת סע

 הייוצרה היצרוגיפנוקב םינושה םיביכרמל תוסח .הז שרפה לש םינושה םימגדה יריחמב הלזוהה תורמל

 תומרופטלפב ןריחמו ךל תויוצרה תונכותה ,(ךל 2

 -ופ תוחוקלו י/עצבתש הדובעה יפוא ,תונושה = ?818]'ק%ל ךובעל םֶאְה = לודומ תשכר בייחמ +  יטנוולר אל 0 | םשוימ וא 0 יקלח + םשוימ

 -וע סויג תולקו ,הדובעב ךלש עקרה ,םיילאיצנט הרטנ ₪ .

 .תונושה תוביבסב הדובעל םידב םויכ ת/שמתשמ ה/תא םא | 2 |

 -תמ תלוכי םע ?6 יבשחמב 0 (20 יבש [-

 דיפסהל ורהימ \אות6סש5 תעפוה םעש ימ ועט | -של הבושתהש ריבס ,המיא

 -הש טילחהל םירהממה ולא .שוטניקמה תא תועצמאב .תילילש הניה הלא

 -ובע ןובשחב אבה דיחיה בשחמה אוה שוטניקמ -מה םילכה בולישב שומיש

 .ןכ םג תועטל םייושע ,םר = -ימ לע תונעל לכות ,םימיאת

 האצוהה סוחתב םיכרצ ןווג

 -לפ לע םג .תינחלושה רואל

 -מה םא םסג .26 תמרופט

 תחקל יאדכ ,ךל ץרוק שוטניק

 ןיב הלועפה ףותישש ןובשחב

 תוליזנ חיטבמ אקפ6-ל א

 .יחכונה בצמל סחיב הבר

 ןיב תומיאתל סחיב תוחטבהה

 -הו ץועייב קסוע (03-6739575 ילט) ץרפ המלש | -עה מבי בשחמל שוטניקמה

 האצוה ימושיו עזפס-ה ימוחתב הכרד בבש לע ססובמה | ,ידית

 ,"אורקימ" תא ךרוע ןכו ,תבשחוממה-רואל | ,תוחמשמ | ןניה = ססזס-ה

 .ולא םיאשונב תדקמתמה תישדח וד תרבוח | -הל ןיתמהל ךירצ םלוא

 טח|ו-
6 

 וים

 ףד-בר
5 

 < הקימרג
 ₪05 הקיפרג יצבק בוליש |

 118: הקיפרג יצבק בוליש |

 עטא הקיפרג יצבק בוליש

 או: הקיפרג יצבק בוליש |

 11201. הקיפרג יצבק בוליש |

 < .\צאו; הקיפרג יצבק בוליש

 60%[ הקיפרג יצבק בוליש |
 01: הקיפרג יצבק בוליש |

 \ 61 הקיפרג יצבק בוליש |

 א146731ח1 הקיפרג יצבק בוליש |
 ₪ = יש |

 ס|ס|ס|9|9|0|9|9|%|6|9 00 |ס0 0|ס |ס!ס סף <

 ₪65 הקיפרג יצבק בוליש

 | = וש הקיפרג יצבק בוליש |
 | | טסקטהמ קלחכ "תגהנתמ"ה הקיפרג |
 תרגסמ ביבס טסקט תמראה |

 ההוצ בובס טסקט תמהזה |
 , טסקטל הקיפרג תרישק |

 - .תרגסמ לדוגל הנטקהו הלדגה |

 / - הנומת "ךותיח"

 = .הנומת טסרטנוקב הטילש

 סיעבצב תוברעתה
9,999,990 09|9|0|0|0|9|9|9|0|90 4% 

1 

 .ביטגנל הכיפה ס|ס ס|<|%|6|6|0 6|ס |90 0 0 |ס|0 0 |ס|ס < ס|ס|ס|ס|%|ס |ס|ס |9|ס|ס 9|ס 0 |ס|9+|ס |4|ס ס|ס ס|ס|9|0|9|9|9|9|ס|9|9|9|9 099904

 לודומ תשיכר בייחמ <  יטנוולר אל [1 | םשוימ וניא 0 יקלח * םשוימ 4 רויצ

 % % ס % 9% ל סיעבורמ

 ] - % % 0 % % תולוגע תוניפ סע םיעבורמ

 382 | 75 | גד | ודנה | 7 ו ל
 ים |." ו5 | 5 6 6 -
 | 77" |0םי'בע| " | 0 5 0 0 0 0 ןוגילופ

 םיצבקב רוני 2 % (9) % % סינוש םיגוסמ םירשי סיווק

 -- - - - (9) ₪ ס ס (6) (ץח ישאר ןוגכ) םיווק תומויס
 9 % ם ם ם 45011 ץבוקל ינוויכ-וד רושיק 7 :

 -------7- ; תה 9 ס ס 9 ס תורחא תורוצ
 ו - ו פ | פס | + ס (0) | םיסוחד םיצבק רומשל תלוכי % ס ס ₪ ס כ

 ס . 0 % (9) | (6) םיכמסמ ןיפצהל תורשפא % % 0 % % טסקט תבית

 % 6% 6% | % | 4 א50דַז יצבק בוליש
 ] ו . | 1 ְן 9% 0 (6) 0 | ס הקיפרג היצטור

 ו - ו - 9 םילילמת ידבעמ יצבק בוליש | ₪ 0 0 9 ית מ ךופיה |
 | טכותה . . ס ס % % 0 הרוצל טסקט ךופשל

 / םיטסקט אוצי ס (9) 9 2 . תויפרג תורגסמל תונוש תורוצ
 / יש |

 םיוולנ םילודומ 2 2 ס ד ל םינוש םידומעב תרגסמ לע הרזח

 (9) (9) הנכותה ךותמ הקירס .2 (9) ס (9) (9) הוותימ ביבס הביתכ

 מ ושהמ םינותנ יסיסב יצבק דוביע % ס ס הוותימ ךותב הביתכ

 0 0 תופש 6-ל םילימ םוגרת ס 0 0 .תחא-תבב םימעפ רפסמ םימצע לופכש

 + 4 (סיטנופ ,תויא ,ףוקימ) יליריק לודומ עבצ \

 ס ס תורחא תונכותל היימדה ₪6 קגחוסחט יעבצ .תריחב

 (9) ן6) ] שמתשמ ידי-לע םיטירפת תרדגה <( יעבצ תריחב

495 
 1993 יאמ לארשי 0



 הכרעהל ןוקית
 תילילש

 לע הבתכב ,(י93 לירפא) 6 ןויליגב 6

 614815 הרכזוה ,הגצמ תונכות

 תנכהב טלפ תויעב תלעבכ 011000

 הרצי איה יכ רמאנ המגודכ .תויפוקש

 רביירדל 118: ץבוק לש ייהכופהיי הספדה

 ילע רביירדה חתפמ רותב 4016082 לש

 אלא יידווילוהייב וניא 800-ה יכ ןייצל

 (ינמודמכ ,1.30 הסריג) ןחבנש רביירדב

 .1.42 ,הנורחאה הסריגב ןקות אוהו

 !דובכה לכ !ןותיע לש יפוי .ב.נ

 ריכב תנכת ,טוגניו םירפא

 קרוי וינ 1400100 8

 פודיוו יטנא תריקס

 המסרופ ,93 ץרמ לש 0 אטָפטנוא ןותיעב 6

 דגנ תויתועמשמה תונכותה לכ לש הריקס

 יטנא תונכות 24 ורקסנ הבתכב .םיסוריו

 תורבח 4-מ תוחפ אל ןכותב ,סוריו

 4 תחת ,סיריא לש רצומה תא תועיצמה

 םירצומב רבודמ .םינוש םיגתומ תומש

 :םיאבה

 ,לבונ תותשרל סוריו יטנא - !חססו[םח .1

 .6שקשחה בח יייע קוושמ

 תקוושמה ףדמ תנכות - 4תזו-וזגפ 1 .2

 16? יבח יייע

 ,ץםזצסומ 'בח יייע תקוושמ - ווסט .3

 .רישי רוויד תועצמאב

 .1₪51 יבח יייע תקוושמ - ץוחוצסווז6 ?ןו .4
 לייכנמ ,בוטיחא רפוע

 סיריא תרבח

 םיקרב יקזנ תעינמ

 אשונב םסרפתהש רמאמה תובקיעב 6

 תא תונפהל ינוצרב ,למשח תוערפה יוכד

 ףדב המסרפתהש הבתכל ךביל תמושת

 ישיאה בשחמה ישמתשמ גוח ירבחל עדימ

 הבתכב .םייתנשכ ינפל ,תיריואה הישעתב

 הלוע הניא ,םויכ סג ,ותולעש רצומ עצומ

 הטושפ ותנקתהו הבר ותוליעי ,חייש 2 לע

 .רתויב

 תעיגפמ האצותכ בשחמ תפירש תובקעביי

 ןגמה ןורתפ רלושטלא באז שפיח ,קרב

 .תוימואתפו תוהובג חתמ תוילע ינפמ

 ןוש\ סאופש ארקנ רתואש רזבאה

 ספאל הזפה ןיב רבחתמ אוהו /גתוצד0א

 150% לעמ תשרה חתמב הילע .עקתב

 רוטסירווה הב הבוגתל תמרוג ,ןקתהמ

 הבוגת ןמזב רפמא 6500 דע טולקל לגוסמ

 לש יגולטקה רפסמה .355-מ תוחפ לש

 דומעל לגוסמ אוהו 416א814-3 אוה ןקתהה

 .יאלב ול שי ךא ,םימעפ הברה ליינכ סמועב

 ראשנ עבצה סאה םעפ ידימ קודבל שי ןכל

 הז ,גלש ןבלל ךפוה ועבצ רשאכ .ירוקמ

 .ייופפללחהל םיבייחש ןמיסה

 טרפלא החמש

 היעבה אוה רוטסירוו תודויד לש יאלבה %

 רישכמב דחוימה .םיקרבה יניגמ תיברמב

 תימצע הקידבש ,אוה ליינה רמאמבש

 הרוקש ינפל יאלב לע העירתמ תיטמוטוא

 .קזנ
 ךרועה

 הנמאנ תויביטקייבוא

 התאש ןיוצמה ןותעה לע ךכרבא... <

 םירבדה לכמ דבל .רואל םיאיצומ ךתווצו

 ,ותרוצ ,ןותיע לע רמאל רשפאש םיבוטה

 רתויב בושחה רבדהש ירה ידכו ותמר

 םירחא םינותיעמ לידבהל) ןותיעב םייקה

 תניחבמ םיארוקל תונמאנה אוה (םוחתב

 םיתרשמ סניאש ,םירמאמה תוניגה

 תא םירסומ אלא ,םיימוסריפ םיסרטניא
 יפכ ,יביטקייבואו יעוצקמ ןפואב עדימה
 .יאקירמאה ליבקמה ןותיעב השענ רבדהש

 להנמ ,ןמרטל רורד
 תרושקתו הנכות תוכרעמ תלכת

 ךוניחב םיבשחמ

 הסריגב יי:תלקתניי ןורחאה חייומ סנכב %

 רצק ןויע .תס /46421א8 תילארשיה

 ינש לע יתמתח דימו םוקמב תורבוחב
 תא ארקל יתקפסה ןורחאה שדוחב .םייונמ
 שיאכ .93 לירפא ןויליגל דע םינוחריה לכ
 ארוקו (12-מ רתוי) תובר םינש עוצקמ

 רמול ינוצרב ,םיבר םייעוצקמ םינותיע

 לכו האירק תקד לכ הווש סכלש ןוחריהש

 .ןויע עגר

 לעב ,ךוניחב בשחמה בולישב החמתמ ינא
 סרוק רגוב ,בשחמה יעדמב ןושאר ראות
 תובר תויומלתשהו תוכרעמ חותינ
 ןתינ .ךוניחו בשחמל סירושקה סימוחתב
 ,יכוניח דסומ לכל ורדח םיבשחמהש רמול
 .תודסומב תורובה הבר תאז תורמל ךא
 דעו להנמ גרדמ ,תומרה לכב ,ךוניחה
 ןוחריבש בשוח ינא .םייעוצקמ םירומ
 להקש ףסונ רודמ ףיסוהל ןתינ סכלש
 ןותיעה .יכוניחה רזגימה אוה ולש דעיה
 ךוניחה רזגימל רודמה דחוימבו ולוכ
 ההובג המרב יעוצקמ עויס תתל םילוכי
 .הלוכ תכרעמל םורתלו

 ,ןוגרפ סאיליו

 רחוצ זכרמ

 תומכ לומ תוכיא

 רתוול רשפא םיבשחמ ןותיעב רבודמשכ %

 ןייצל בייח ינא .תומכל הרומתב תוכיא לע

 רתויב הבעה ןותיעה תאז לכב םתאש

 קיפסמ אל הז לבא ,ץראב םיבשחמ ינינעל

 ךרע הווש ןותיע לבקל םיפאוש ונא -

 תא סגרתל ףואשל שי !יאקירמאה ןותיעל

 תובתכ חתנ דוע ףיסוהלו תובתכה ברימ

 .םילארשי לש סטע ירפ

 תיעוצקמ הרוצב יונב ןותיעה :םויסל

 םכל שי ,האמחמ םתס אל וז !!!תרדהנו

 .יביטקייבוא ןותיע םג אוהש ,יאיא ןותיע

 יזיעת איג

 םיועדח םיגועעולמ

 וא תועיבקב ןיב ,םיארוקהמ קלח... <

 תומשה לכב םיטלוש דימת אל ,םינמדזמ

 .םישדחה םיגשומה לכבו םיירחסמה

 יעדמב עקרמ סיאב אלש הלא דחוימב

 תרגסמב םתוא וריבסתש וא ,ןכל .בשחמה

 ןולימ םעפ ידמ ופרצתש וא ,הבתכה

 .םיגשומ

 .טנדוטס ,ןהכ לאגי

 הקימעלמ הביתכ

 6 סמ םכנויליג תא אורקל יתחמש 4%

 הרוצב בותכל ןתינ יכ תולגלו ,(93 לירפא)

 אשונב סג הקימעמו הבוט ,תידוסי

 ינותיעב םייק אל ירעצלש רבד ,םיבשחמ

 !!ךכ וכישמה .םירחא םיבשחמ

 תובתכ רתוי ףיסוהל ןתינ םאה .ב.נ

 לע אל וליפא (תוניינעמ שממ םלוכש)
 חופינב טושפ אלא ,תומוסרפ תדרוה ןובשח
 ?ןויליגה חפנ

 םי תב , ינועמש ינד



 עבצה תא םיאור טקשה תא םיעמוש

 ,03-6410351-2 - ןונויד בר יזכרמהו ביבא-לת :(תיקלח המישר) םישרומ םיציפסו םיקוושמ
 * דנימ ,03-721267 - ייא דנא ייא ,03:9670033 - םיבשחמ סר .03:5794711 - םיבשחמ גאב
 - םיבשחמ ביתנ .03-9231520 - םיבשחמ .חר ,03-510303ו -םיבשחמ םוז ,8
 םיבשחמ ריתע .03-531113 - ל.למ :הפיח ,03-75155ו1 - הנכות תוישעח .ל.ל מ ,8
 - סוחר .א ,03:678888 - ם"עב למשח ןילקרס ,03-728210 - ח"עב קסאידמ ,94-410046 - מ"עב
 :םילשורי .06-564004 - רטויפמוק הנפאדש ,04:911855 - םיבשחמ ןועמש ,5
 - מיעב בשחמ וב-לכ ,02-513203 - םילשורי מ"מש .02-242233 - מ"עב םיבשחמ תייבויפמוק
 ריאמ ,052-952895 - םיבשחמ דל :ןורשה .02-373660 - מ"עב סקטיגיז בשח ,0
 -םיבשחמ סוקספ :םורדהו עבש ראב .053:5046573 - הטני) יבשחמ ,055:625828 - םיבשחמ
 .057:434359 - םיבשחמ ןירוד ,5

 תוטקשה הכיסה תוספדמ
 עבצה תיצפוא םע

 ובו ּהפסווו6
 תספדמ תא תונקל ךל רשפאמה תומלוע שיערמ ידעלב טנטפ
 .סיכ לכל םיווש םיריחמב רתויב השידחהו הטקשה תוכיאה

 עבצה תיצפוא סע תוטקשה הכיס תוספדמ לש םימגד 3
 .ינרדומה דרשמב םינווגטה הטפדהה יכרב לכ לע תונועה (תוכיס 24-9)

 (תוכיס 24-9) תובחרו תורצ "תוליגר* הכיס תוספדמ לש םימגד 8

 .תיב לכלו קסע לכל תומיאתמה ,תונימאו תוקיודמ ,תוריהמ

 תונורתפ תוקפסמה הקדל םיפד 11-ו 8 רזייל תוטפדמ לש סימגד 2
 תועצבמו דרשמב הטפדהה סמוע תא תוריסמו םייתוכיאו םיינשדח

 .קוידו תוליעי סומיטקמבו ןמז סומינימב תיעוצקמ הדובע

 השע ב*הראב יעיבר םדא לכ .קינוסנפ תוספדמב ורחב םיאקירמאה

 .ימלועה ןיטינומה שע קינוטנפה תא הנקו בושיחה תא

 םוהורוי
 תמדקתמ תידרשמ היגולונכט
 04-467371/2 הפיח .02-245252 םילשורי ,03-7525555 ביבא-לת

 ל

 \ר\\ל וב



 דש
 סט א1ןךצ גפסטפ \ן1


